pod wi'.piedeni fcu'nsr u-, •• • • .
nie budzi zastrzeJsi'i
RAOCfr FRAWNY

Zarzqdzenie Nr 64/10
Starosty Slawieriskiego
z dnia 13 wrzesnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia ,,Instrukcji obiegu i kontroli dokumentow ksiggowych
w Starostwie Powiatowym w Slawnie"

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci
(Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz.1223 z pozn. zm.) zarzajdzam co nast^puje:

§1
Zatwierdzam Instrukcj? obiegu i kontroli dokumentow ksi^gowych w Starostwie
Powiatowym w Slawnie stanowi^cq. zala^cznik do niniejszego Zarzajdzenia.

§2
Zobowiajzuje^ pracownikow Starostwa do przestrzegania w pelni postanowien i procedur
zawartych w instrukcji.
§3

Nadzor merytoryczny i koordynacyjny nad caloscia^ funkcjonowania systemu • obiegu
i kontroli dokumentow ksie-gowych powierzam Skarbnikowi Powiatu.
§4

Traci moc Zarza_dzenie nr 72/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie ,,Instrukcji obiegu
i kontroli dowodow ksi^gowych"

§5
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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SEKREmRZ POWIATU

KSIEGO\VY
]otiinin Rclnimiska

INSTRUKCJA
OBIEGUIKONTROLIDOKUMENTOW

KSI^GOWYCH

WSTAROSTWIE POWIA TOWYM W SLA WNIE
§1
Cz?sc I - Ogolna
1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporza^dzania, kontroli i obiegu dokumentow
w Starostwie Powiatowym w Slawnie.
2. Instrukcja zostala opracowana w oparciu o ustawe^ z 29.09.1994r. o rachunkowosci
(Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz.1223 z pozn. zm) oraz przepisy normujajce zasady
rozliczania si§ Starostwa z zobowiajzan publiczno - prawnych.
§2
Cz?sc I I - Dokument ksiggowy
1. Dokumentem ksi^gowym (dowodem ksiejowym) jest kazdy dokument
stwierdzajajcy powstanie, przebieg lub skutek zleconych lub dokonanych operacji
gospodarczych oraz zawieraj^cych zlecenia dokonania zapisow ksi^gowych nie
wyrazajqcych bezposrednio operacji gospodarczych.
2. Dokument ksi?gowy zawiera utrwalone na pismie stwierdzenie zaistnienia zdarzen
b^dajcych przedmiotem porniaru w rachunkowosci zwiajzanych z tym przedmiotem.
3. Podstawa^ zapisow w ksi^gach rachunkowych sa^ dowody ksi^gowe stwierdzajajse
dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej ,,dowodami zrodlowymi":
a) zewn^trzne obce - otrzymane od kontrahentow,
b) zewne^rzne wlasne - przekazywane w oryginale kontrahentom,
c) wewnejrzne - dotycza^ce operacji wewn^trznych Starostwa.
4. Podstawq. zapisow mogq. bye rowniez sporza^dzone przez Starostwo dowody
ksi^gowe:
a) zbiorcze sluza^ce do dokonania Iqcznych zapisow zbioru dowodow,
zrodlowych, ktore musza^ bye w dowodzie zbiorczym pojedynczo
wymienione,
b) koryguja^ce - sluzajce do korekty-sprostowania poprzednich zapisow,
c) zast^pcze - wystawione do czasu otrzymania zewnejrznego obcego dowodu
zrodlowego,
d) rozliczeniowe - ujmujajce juz dokonane zapisy wedlug nowych kryteriow
klasyfikacyj nych.
5. W zapisie komputerowym operacji gospodarczych dozwolone jest korzystanie
z dowodow ksi?gowych sporzajdzonych r^cznie, maszynowo i komputerowo.
§3

1. Prawidlowy, zgodnie z ustawa^ dowod ksi^gowy powinien zawierac co najmniej:
a) okreslenie rodzaju dowodu,
b) okreslenie stron (nazwy, adresy) dokonujajcych operacji gospodarczej,
c) opis operacji oraz jej wartosc,
d) dat^ dokonania operacji, a gdy dowod zostal sporzaxlzony pod innq. data^ takze dat§

2.

3.

4.

5.

6.

sporzajdzenia dowodu,
e) podpisy wystawcy dowodu oraz osoby, ktorej wydano lub od ktorej przyjejx)
skladniki majajtkowe,
f) stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do uj?cia w ksiejach rachunkowych
przez wskazanie miesia^ca oraz sposobu ujfcia dowodu w ksi^gach rachunkowych
oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania,
g) opis operacji oraz jej wartosc jezeli to mozliwe.
Dowod ksi?gowy opiewajajcy na waluty obce powinien zawierac przeliczenie
ich wartosci na waluty polska^ wedlug kursu obowia^zuja^cego w dniu
przeprowadzania operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza si?
bezposrednio na dowodzie, chyba ze system przetwarzania danych zapewnia
automatyczne przeliczanie walut obcych na walut? polska^ a wykonanie tego
przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.
Na zajianie organow kontroli lub bieglego rewidenta nalezy zapewnic wiarygodne
przetlumaczenie na j§zyk polski tresci wskazanych przez nich dowodow
sporzaxlzonych w j?zyku obcym.
Do wody ksiejgowe musza^ bye:
a) rzetelne - zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, ktora^
dokumentuja^,
b) kompletne - zawieraja^ce co najmniej dane okreslone w pkt. 1,
c) wolne - od ble_dow rachunkowych.
Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach ksi^gowych wymazywania
i przerobek, a bl^dy w dowodach zrodtowych zewn^trznych obcych i wlasnych
mozna korygowac jedynie przez wyslanie kontrahentowi dokumentu zawierajajcego
sprostowanie.
Bl§dy w dowodach wewn^trznych moga^ bye poprawione przez skreslenie bl^dnej
tresci lub kwoty, z utrzymamem czytelnosci skreslonych wyrazen lub liczb, wpisanie
tresci poprawnej i daty poprawki oraz zlozenie podpisu osoby do tego upowaznionej,
o ile odr^bne przepisy nie stanowia^ inaczej. Nie mozna poprawic pojedynczych liter
lub cyfr.
Zasady wyrazone w pkt. 4 i 5 nie maja^ zastosowania do dowodow ksi^gowych,
dla ktorych zostal ustalony przepisami szczegolnymi zakaz dokonywania
jakichkolwiek poprawek (czeki, weksle itp.) oraz dowodow obcych.
§4

1. Poszczegolne dowody ksi^gowe maja^ zastosowanie do okreslonych zdarzeii
gospodarczych:
1) Dowody bankowe - przez dokumenty bankowe rozumie si? takie dowody, ktore
powoduja^ zmian? posiadania srodkow na rachunku bankowym, a zwlaszcza:
a) bankowe dowody wplaty i wyplat -wszystkie wplaty gotowkowe na rachunki
wlasne lub obce do banku dokonywane 53. przez kasjera bezposrednio w banku
obsluguja^cyrn Starostwo. Dowodem dokonania wplaty przez kasjera jest wydruk
bankowy poswiadczaja_cy wplat?, wydany i potwierdzony przez bank. 1 egzemplarz
wplaty stanowi dowod zrodlowy rozchodu gotowki z kasy, ktory kasjer dolajcza
do raportu kasowego. Oryginal bank zatrzymuje dla siebie;
b) czek gotowkowy - stanowi polecenie (dla banku) wyplacenia okreslonej sumy
gotowki z rachunku bankowego na okreslone wydatki lub uzupelnianie zapasu
gotowki w kasie. Stanowi^. druk scislego zarachowania i przechowywane sa^

w kasie Starostwa. Dowodem pobrania gotowki z banku przez kasjera jest dowod
KP -Kasa przyjmie, wystawiany w systemie ,,KASA". Po otrzymaniu wyci^gu
bankowego suma podj^ta czekiem, podlega sprawdzeniu porownawczemu z kwotq.
uj£t3_ w raporcie kasowym przez Wydzial Finansow.
c) polecenie przelewu - stanowia^ce udzielona^ bankowi dyspozycj^ dluznika
obciajzenia jego rachunku, zgodnie z umowq. rachunku bankowego. Podstawa^ do
wystawienia powinien bye oryginal dokumentu podlegaja^cy zaplacie, ktory przed
przelaniem podlega kontroli. W jednostce stosuje sie; komputerowe polecenie
przelewu z programu bankowego obslugujajcego Starostwo. Podstawq. wypelnienia
i zasady wypemiania nie odbiegaja^ od formy r^cznego wystawienia polecenia
przelewu. Natomiast przed przelaniem przelewy zaznaczone do wyslania 33.
autoryzowane przez upowaznione do akceptacji osoby. Po dokonaniu autoryzacji
nastej>uje przekazanie przez osoby upowaznione przelewu poprzez elektroniczny
przekaz do banku obslugujajcego jednostk^. Po zrealizowaniu przelewu operacja
uwidoczniona jest na wydruku wycia^gu bankowego i stanowi dowod ksi^gowy
oraz jest podstawa^ po dokonaniu odpowiedniego dekretu do zaewidencjonowania
w ksi^gach rachunkowych;
d) wyci^g bankowy z rachunku biezqcego i rachunkow pomocniczych otrzymywane z banku wycia^gi rachunkow bankowych - oryginal sporzajdzony na
druku lub wydruk komputerowy - sprawdza pracownik wydzialu finansow
z zalajczonymi do nich dokumentami. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy je pisemnie lub telefonicznie uzgodnic z oddzialem banku finansuj^cego.
Natomiast w jednostce obsluga bankowa jest prowadzona w formie elektronicznej,
w zwiajzku z czym jednostka dokonuje wydruku wycia^gu bankowego bezposrednio
z programu banku obsiugujajsego Starostwo;
e) lokata terminowa - zaklada si§ po negocjacji oprocentowania - przez osoby
upowaznione odpowiednimi pelnomocnictwami zlozonymi w banku, z ktorym
zawarto lokat§ terminowa^. Potwierdzeniem zalozenia lokaty terminowej jest
dokument „ potwierdzenie transakcji depozytowej" przyslane przez bank.
2) Dowody kasowe - przez dowody kasowe rozumie sie. dowody, ktore stanowi^.
podstaw? do wyplacenia gotowki z kasy lub przyj^cia gotowki do kasy przez
kasjera, tj. KP, KW, RK, wniosek o zaliczke_ i rozliczenie zaliczki, czek, inne.
3) Dokumenty wyplat wynagrodzen:
a) lista plac - jest podstawowym dokumentem stwierdzajajcym wyplat^
wynagrodzenia. Podstawowymi zrodlami do sporza^dzania list plac saj umowa
o prac§, umowa o prac§ zlecona^ o dzielo, zmiana umowy o prac§, rozwiajzanie
umowy o prac^, rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych, rachunek
za wykonane prace zlecone, wnioski premiowe, nagrodowe, inne. Listy plac
sporzqdzane sa^ w programie komputerowym ,,PLACE" i sq. podstawa^ do wyplaty
wynagrodzen. Listy plac sporzajdza si§ na podstawie sporza^dzonych i sprawdzonych
dowodow zrodlowych przez odpowiedzialnych pracownikow starostwa za ten
odcinek pracy. Dokumenty, stanowia^ce podstaw^ do sporzajdzenia list plac,
odpowiedzialni pracownicy przekazujq. do wydzialu finansow na min. 3 dni przed
wyplaty. Lista plac winna bye opatrzona podpisem osoby sporzajdzaja^cej, pracownika
samodzielnego stanowiska ds. kadr lub pracownika Wydzialu OrganizacyjnoPrawnego odpowiedzialnego za zgodnosc zawartych danych na liscie plac oraz osob
zatwierdzaj^cych do wyplaty zgodnie z wykazem. Z listy plac dopuszczalne
s% jedynie potrajcenia wynikaja^ce z przepisow prawnych oraz w wysokosci

okreslonej przez te przepisy. Inne potracenia moga^ bye dokonywane wylajcznie
za zgoda^pracownika.
4) Szczegolowe wytyczne w sprawie obliczenia skladek i zasilkow z tytulu
ubezpieczen spolecznych oraz ich udokumentowania zawarte sa_ w instrukcjach
i zarzajdzeniach ZUS.
5) Zasady obliczania i oplacania podatku dochodowego od wynagrodzen okreslaj%
odre_bne przepisy.
6) Dowody ksiggowe rozliczeniowe:
a) nota ksi?gowa zewn^trzna - kopia,
b) nota ksi^gowa wewne_trzna - oryginal,
c) polecenie ksi^gowania - oryginal,
d) nota obciajzeniowa i uznaniowa.
Dokumenty wyzej wymienione sporzajdzaja^ Wydzialy na biezajso na drukach
ogolnie dostejmych lub zastejiczych. Dowody te podlegaj£[ sprawdzeniu,
analogicznie jak wszystkie dowody ksi^gowe.
7) Dowody dokumentujqce zahup towarow, tnaterialow i using.
Dla udokumentowania operacji zakupu towarow i uslug w Starostwie sluza;
a) faktury VAT,
b) faktury korygujqce VAT,
c) rachunki,
d) noty ksi^gowe obce,
e) pro forma dowodu zakupu - wezwanie do zaplaty,
i) noty koryguja^ce,
g)inne
Zlecanie zamowienia i przygotowanie dokumentacji na zakupy materialow towarow
i uslug, srodkow trwalych i robot budowlanych lezy w kompetencji kazdego
pracownika w ramach powierzonego zakresu czynnosci, przy czym Naczelnicy
sprawujq. bezposredni nadzor nad ich realizacja^
8) Dokumentowanie sprzedazy towarow, materialow i uslug.
Dokumentami stanowiajcymi podstaw? zaewidencjonowania sprzedazy sa^:
a) faktura VAT - kopia,
b) faktura korygujajsa VAT - kopia,
c) nota koryguja^ca,
d) nota obciajzeniowa,
e) akt notarialny,
i) zestawienie nabytych i sprzedanych nieruchomosci,
w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach: zagini^cia faktury VAT lub jej niezawinionego
zniszczenia, do udokumentowania operacji sprzedazy dopuszcza si$ duplikat VAT.
Do podstawowych dokumentow, b^dajcych podstawa^ do wystawienia faktury VAT
w Starostwie Powiatowym w Slawnie naleza^:
a) umowa kupna - sprzedazy,
b) umowa najmu,
c) przypisy oplat czynszu dzierzawnego,
d) dowody wewnejxzne.
2. Dokumenty ksi^gowe wystawiane sq. (emitowane) zgodnie z zasadami w tym

zakresie obowiajzujajcymi przez pracownikow wlasciwych Wydzialow Starostwa.
Wydzialy merytoryczne przekazujajce dotacje innym podmiotom maja^ obowia^zek
przygotowac dokumenty wynikaja^ce z obowiajzuja^cych w tym zakresie przepisow
prawnych. Naste_pnie przekazuja^ dyspozycj? przekazania dotacji do Wydzialu
Finansow.
4. Wydzialy merytoryczne maja^ obowia^zek rozliczyc przekazane dotacje, zgodnie
z umowami i obowiajzujqcymi przepisami.
5. Do 31 grudnia wydzialy merytoryczne przedkladaja^ do Wydzialu Finansow
zestawienie - przekazanych i rozliczonych dotacji.
3.

§5
Czgsc III - Zasady obrotu
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W kontroli dokumentow bierze udzial szereg Wydzialow na skutek czego zachodzi
koniecznosc przekazywania dokumentow pomi^dzy nimi. W ten sposob powstaje
obieg dokumentow ksi^gowych, ktory obejmuje drog? dokumentow od chwili
sporzajdzenia, wzgl^dnie wplywu do Starostwa, az do momentu ich dekretacji,
akceptacji i przekazania do zaksiejowania.
Bez wzgl^du na rodzaj dokumentow nalezy przestrzegac zasady, aby obieg
dokonywal si§ najkrotszq. i najprostsza^ droga^. W tym celu nalezy stosowac
nast^puja^ce zasady:
a) okres przetrzymywania dokumentow przez odpowiednie Wydzialy
merytoryczne powinien bye skrocony do minimum,
b) przekazywanie dokumentow powinno nast^powac wyla^cznie do tych
Wydzialow, ktore istotnie korzystaja^ z zawartych w nich danych i sq.
kompetentne do ich opracowania i sprawdzenia,
c) po sprawdzeniu dokumenty powinny bye przekazane do wydzialu finansow,
Za terminowe przekazywanie dokumentow odpowiedzialni sq. Naczelnicy
wydzialow i pracownicy na samodzielnych stanowiskach.
Korespondencj§ przyjmuje Skarbnik, Glowny ksi^gowy lub w czasie ich
nieobecnosci inni pracownicy wydzialu.
Materialy dotyczqce pianowania budzetu
na rok nastejmy, Naczelnicy
i pracownicy na samodzielnych stanowiskach skladaja^ do Skarbnika Powiatu
w czasie okreslonym w uchwale Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem
uchwaly budzetowej.
Terminy podatkowe, ksi^gowe i statystyczne sa^ prawnie obowiajzuja^ce, dlatego
cz^stotliwosc i przeplyw dowodow ksi^gowych musi bye zakonczony najpozniej
do 5 dnia nastejmego miesiajca. Zgodnie z art. 24 ust. 5, pkt. 2 ustawy
o rachunkowosci zobowia^zuje do sporzajdzania obrotow i said kont ksi^gi glownej
do 15 dnia nastej>nego miesia^ca, okres 10 dni stanowi rezerw^ czasowa_
na sprawdzenie, korekty i uzgodnienie said.
Numeracji formularzy dokumentow okreslanych jako druki scislego
zarachowania dokonuj^ upowaznieni pracownicy zgodnie z instrukcja^ drukow
scislego zarachowania.
Do przyjmowania wplywajajcych do jednostki zewnejxznych dokumentow
ksi^gowych upowaznieni sa_ pracownicy Wydzialu Organizacyjno-Prawnego - biuro
obslugi interesanta, ktore datuje i wprowadza dokumenty do e-urz§du.
Wprowadzone dokumenty do e-urz^du i zadekretowane na Wydzialy, zostaja^
sprawdzone i opisane przez merytoryczne wydzialy, a nast^pnie trafiajq. do Wydzialu
Finansow, gdzie podlegajq. akceptacji przedksi^gowej, nastej>nie przechodza^

dekretacji, realizacji przez bank lub kas§, ewidencji ksi^gowej, sprawozdawczosci
oraz archiwizacji.
10. W celu wlasciwego przygotowania dokumentu do ksi^gowania stosuje si? stemple:

11. Sprawdzone dokumenty pod wzgl^dem merytorycznym i formalno-rachunkowym
zostaja^ ostemplowane przez pracownika wydzialu, a nast^pnie przygotowane
do zatwierdzenia do wyplaty.
12. Dowody ksi^gowe podlegaja^ akceptacji przez dwie osoby: Starost^ (Wicestarost?,
Sekretarza Powiatu) i Skarbnika (Glownego Ksi^gowego).
13. Akt dokonanej akceptacji powinien bye potwierdzony data^ i podpisami osob
upowaznionych pod zapisem: ,,Zatwierdzono do wyplaty . . . .". Akceptacji podlegajq.
dowody: zakupowe, kosztowe, kasowe, rozliczeniowe, bankowe, itp. Nie wymagajq.
akceptacji dowody sprzedazy (rachunki).
14. Realizacja finansowa polega na uregulowaniu naleznosci:
a) gotowkowo - (kasa otrzymuje dokumenty kompletne przygotowane do wyplaty
i realizuje je na biez^co z pogotowia kasowego lub przez podjecie czeku. Raporty
kasowe sporza^dza si§ zgodnie z instrukcja^kasowaj
b) bezposrednio z rachunku bankowego- do tego celu sluzy system Home banking,
gdzie dokumenty zostaja^ wprowadzone do sytemu i rowniez przed wyslaniem
zatwierdzone do przelewu przez dwie osoby zgodnie z karta^ wzoru podpisow
zlozonq. w banku.
15. Zatwierdzone dowody ksi^gowe po przejsciu wymaganej kontroli, weryfikacji
i akceptacji, sa^ dekretowane.
16. Dekretacja to ogol czynnosci zwi^zanych z przygotowaniem dokumentow
ksi^gowych do ksi^gowania, wydaniem dyspozycji co do sposobu ich ksi^gowania
i pisemnym potwierdzeniem jej wykonania.
1 7 . Dekretacj a obej muj e nastejiuj ajce etapy :
a) segregacja dokumentow,
b) sprawdzenie prawidlowosci dokumentow,
c) wlasciwa dekretacja (oznaczenie sposobu ksi^gowania).
18. Dowody dekretuja^ pracownicy Wydzialu Finansow wedlug zakladowego planu kont
poprzez:
a) nadanie dokumentom ksi^gowym numerow, pod ktorymi zostanq.
zaewidencj ono wane,
b) umieszczeniu na dokumentach adnotacji, na jakich kontach syntetycznych
i analitycznych dokument ma bye zaksi^gowany,
c) do jakich podzialek klasyflkacji budzetowej dany dokument nalezy zaliczyc,
d) oraz okresleniu daty, pod ktora^ ma bye zaksi^gowany.
19. Po dekretacji dowody 53. przekazywane wprost do ksi^gowania, ktore jest
prowadzone przy uzyciu komputerow wedlug okreslonych programow. Dowody
powinny bye ksi^gowane na bieza^co - 1 0 dni po zakonczonym miesiajou.
20. Po uj^ciu wszystkich dokumentow ksi^gowych w ksi^gach dokonuje si§ analizy,
uzgodnien a nast^pnie sporza^dza sie_ sprawozdania wg. obowia^zuj^cych przepisow
i wzorow ustalonych, min. przez Urzajd Statystyczny, Ministerstwo Finansow, Urza^d
Skarbowy, Regionalnq. Izb§ Obrachunkowa^ i Rad$ Powiatu.
§6
c III - Kontrola dokumentow ksi^gowych
1 . Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarza^dczej w jednostce.
2. Przedmiotem kontroli finansowej 33. w szczegolnosci procesy zwi^zane
z gromadzeniem i wykorzystaniem srodkow. Procesy te obejmuja^ dzialania
polegaja^ce na przygotowaniu operacji dotycza^cych pobierania i wydatkowania
srodkow, ich realizacji, ewidencji i sprawozdawczosci finansowej.

3.
4.

5.

6.

7.

Wszelkie dokumenty stanowia_ce podstaw? ksi^gowania powinny bye poddane
kontroli przed zrealizowaniem i zaksi^gowaniem.
Dowody ksi^gowe w trakcie kontroli podlegajq. czynnosciom;
a) samokontroli,
b) kontroli wstepnej - punkt obshigi interesanta,
c) kontroli pelnej podstawowej - (formalnej, merytorycznej i rachunkowej)
wydziafy merytoryczne,
d) kontroli pelnej wtornej lub cze_sciowo wtornej -(formalnej i rachunkowej)
wydzial finansow.
Funkcja kontroli (samokontroli), czyli kontroli wewn^trznej obejmuje swym
zasi^giem prawidlowosc otrzymywanych i sporza^dzanych dokumentow, w tym
dowodow ksiejowych.
Kontrola wste_pna, podstawowa i wtorna dokonywana jest pod wzgl^dem:
a) merytorycznym,
b) formalnym,
c) rachunkowym.
Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa potwierdzona jest na dokumencie
ksi^gowym poprzez zlozenie podpisu na dowod sprawdzenia.
§7
Kontrola merytoryczna

1.

Kazdy dowod ksi^gowy w trakcie obiegu wewn^trznego w Starostwie powinien
bye poddany kontroli merytorycznej, czyli rzeczowej. Ten rodzaj kontroli polega
na sprawdzeniu, czy dowod dokumentuje rzeczywisty stan rzeczy, a wi^c czy
odzwierciedla stan faktyczny, realny, w przedmiocie konkretnych zdarzefi,
operacji gospodarczych czy finansowych, czy tresc slowna i dane liczbowe
identyfikujq. dokladnie istot? transakcji lub rozliczenia.
2. Wazne znaczenie merytoryczne maja^ takie szczegoly kontroli jak: prawidiowe
nazewnictwo dokonanych operacji, ich symbolika klasyfikacyjna (statystyczna,
branzowa i zakladowa),
a) celowosc dokumentowanych transakcji,
b) pomiar ilosciowy i wartosciowy (w tym ceny, stawki, rabaty, marze),
c) informacje o platnosci,
d) dane o rachunku bankowym,
e) identyfikacje dodatkowe (np. srodki transportu, opakowania, atesty
jakosciowe itd.)3. Kontroli merytorycznej dokonuja^ pracownicy merytoryczni lub Naczelnicy
poszczegolnych Wydzialow, ktorzy skladaja^ swoj podpis na dowod sprawdzenia
na dokumencie.

§8
Kontrola formalna
1.

Wszystkie dowody przed akceptacja^ dekretacja^ i ksi^gowaniem powinny bye
sprawdzone pod wzgl^dem formalnym. Ten rodzaj kontroli polega na dokladnym
sprawdzeniu czy dany dowod ksi^gowy zostal wystawiony prawidlowo, legalnie
i rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa i zasadami obowi^zujajcymi w danym
miejscu i czasie.
2. Nalezy ustalic, czy dowod ksi^gowy ma cechy pelnoprawnego, legalnego

dokumentu, odpowiadaja^cego wymaganiom przepisow ogolnie obowia^zujajcych,
gospodarczych, finansowych, podatkowych i ksi^gowych.
3. Wazne znaczenie formalno - prawne maja^takie szczegofy kontroli, jak:
a) wlasciwosci druku, formularza, arkusza czy zestawienia,
b) nazwa i numer dowodu,
c) piecza/tki, daty, podpisy,
d) zawartosc danych na dowodzie wedlug minimum okreslonego przepisem.
§9
Kontrola rachunkowa
1. Kontrola rachunkowa dopelnia kontrole formalna^ i merytoryczna^. Razem stanowia^
kontrole pelna^ ktora konieczna jest wobec dokumentow wprowadzanych do
ewidencji finansowo-ksiejowej i podatkowej, a takze innych rodzajow ewidencji,
np. statystycznych, informacyjnych, analitycznych.
2. Kontrola rachunkowa polega na dokladnym sprawdzeniu, czy dane liczbowe
na dowodach ksi^gowych sa^ prawidlowo wyliczone rachunkowo, zgodnie
z zasadami dzialan matematycznych i normami, ktore obowiajzuja^ w danym czasie.
3.
Osoby dokonujqce kontroli rachunkowej powinny przeprowadzic obliczenia
jakby od poczajtku w sposob prawidlowy, niezaleznie od danych wynikowych
na dowodzie ksi^gowym. Kontrolujajcy nie moze z gory akceptowac sposobu
obliczen, bez wzgl^du na to, kto je uprzednio wykonywal.
4. Dowod po kontroli rachunkowej nie moze juz zawierac zadnych bl^dow
w liczbach.
5. Kontroli formalno-rachunkowej dokonujq. pracownicy merytoryczni lub Naczelnicy
poszczegolnych Wydzialow w czynnosciach kontrolnych podstawowych,
a pracownicy Wydzialu Finansow w kontroli wtornej potwierdzaja^c ten fakt swoim
podpisem na dowod sprawdzenia na dokumencie.
§10
Procedura kontrolna
1. Przyjmujajc dowod ksi^gowy z zewn^trz (dowod zakupowy, rozrachunkowy,
bankowy itp.) sprawdza sie_ szczegolowo, czy jest to dokument prawidlowo
wystawiony, a wiec zgodnie z obowia^zujajcymi aktualnie przepisami.
2. W razie ujawnienia znacza^cej nieprawidlowosci czy bl^du nalezy zazajiac
od wystawcy tego dowodu odpowiedniej korekty (np. faktury korygujajcej, rachunku
koryguja^cego.
3. SporzajdzajXc dowod ksi^gowy na swoim stanowisku pracy dokonuje si§ na biezajco
samokontroli, czy zostal on prawidlowo wystawiony i nie zawiera bl^dow.
4. Osoby wykonujq.ee kontrol^ pelna^ podstawowa^ lub wtorn% sprawdzaja^ bardzo
dokladnie, czy dowod jest prawidlowo wystawiony pod wzgle_dem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym, czy nie ma innych wad (zniszczenia, poplamienia,
podarcia, sladow wymazywania i poprawiania, nieczytelnosci, sfalszowania) lub
bl^dow normatywnych (niewlasciwe symbole, kody, stawki, jednostki miary,
nazwy).
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, wad lub bl^dow nalezy niezwlocznie
uruchomic procedure weryfikacyjna^ doprowadzaja^ca^ do wydania nowego dowodu
lub dowodu korygujajcego, stosownie do obowia^zuja^cych zasad.
6. Weryfikacja dokumentow polega na uzgadnianiu, porownywaniu, konfrontowaniu

dokumentow i zawartych w nich danych, wyjasnianiu nieprawidlowosci, bl?dow
i wad w dowodach ksi?gowych, korygowaniu lub wymianie dowodow.
§11
Cz^scIV- Archiwizacja, przechowywanie akt
1. W jednostce obowiajzuj^ponizsze zasady przechowywania akt:
a) akta spraw przechowuje si? na samodzielnych stanowiskach pracy,
b) warchiwum zakladowym,
2. Na samodzielnych stanowiskach pracy przechowuje si? akta spraw zalatwianych
w ci^gu roku kalendarzowego przed przekazaniem ich do archiwum zakladowego.
3. Do archiwum oddaje si? dokumenty uporza^dkowane, przekazywane przez
pracownikow po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wydzialem OrganizacyjnoPrawnym zgodnie z obowi^zuja_cym zarzajdzeniem.
4. Przekazywanie odbywa si? na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego akt.
5. Archi wizacj a obejmuj e:
a) ksi?gi rachunkowe wraz z dowodami,
b) sprawozdania finansowe,
c) dokumenty inwentaryzacyjne.
6. Za prawidlowe przechowywanie akt w archiwum zakladowym odpowiedzialny
jest pracownik maj^cy archiwizacje w zakresie obowiajzkow, ktory archiwizuje
dokumenty zgodnie z instrukcja^ kancelaryjna_ i rzeczowym wykazem akt oraz
instrukcja^ archiwalna^ Starostwa Powiatowego w Slawnie.

§12
Zabezpieczenie mienia
1. Mienie b?dajce wlasnoscia^ jednostki powinno bye zabezpieczone w sposob
wykluczaja^cy mozliwosc kradziezy.
2. Pomieszczenia sluzbowe, w ktorych chwilowo nie przebywa pracownik powinny bye
zamkni^te na klucz. Po zakoriczeniu pracy wszystkie pomieszczenia budynku
powinny bye zamkni^te na klucz, a klucze umieszczone w gablocie znajduj^cej si§
w portierni. Okna powinny bye zamkni^te.
3. Na przebywanie w budynku po godzinach pracy konieczna jest zgoda Starosty
lub osoby przez niego upowaznionej - Naczelnika Wydzialu oraz wpisanie
do odpowiedniej ewidencji. Wyjatek stanowi przebywanie w budynku po godzinach
pracy w celu wykonania prac zleconych przez Starost?.
4. PieczajM oraz wszelkie dokumenty powinny bye po zakonczeniu pracy umieszczone
w pozamykanych szafach.
5. Transport gotowki z banku do Starostwa i ze Starostwa do banku powinien odbywac
si? w sposob gwarantuj^cy bezpieczenstwo przenoszonych pieni?dzy i osob - punkt
bankowy znajduje si? w budynku Starostwa Powiatowego.
6. Gotowka w czasie pracy oraz po jej zakoriczeniu powinna bye przechowywana
w kasie pancernej. Ilosc przechowywanej gotowki nie moze przekraczac okreslonej
wysokosci - pogotowie kasowe.

