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INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR 
KONTROLI FINANSOWEJ 

 
      

Rozdział 1 
 

Zakres instrukcji, formy, zadania i funkcje wewnętrznej kontroli finansowej 
 
§ 1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-
księgowych oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Oleśnica. 
 
§ 2.1. Ilekroć w niniejszej instrukcji użyto określenia: 

1) jednostka – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Oleśnica. 
2) kontrolowana komórka- należy przez to rozumieć kontrolowaną komórkę organizacyjną 

jednostki mającą swojego kierownika lub samodzielne stanowisko, 
3) osoba kontrolująca (kontroler) – należy przez to rozumieć pracownika na stanowisku 

kierowniczym zobowiązanego do wykonywania kontroli, bądź pracownika któremu 
przypisano zadania w zakresie kontroli. 

4) kontrolę finansową – należy przez to rozumieć całokształt procesów związanych z 
pobieraniem i gromadzeniem dochodów, zaciąganiem zobowiązań finansowych, 
dokonywaniem wydatków oraz gospodarowaniem majątkiem jednostki. 

2. Kontrola finansowa występuje na etapie wstępnym, bieżącym oraz ostatecznym. 
1) Kontrola wstępna dokonywana jest na etapie poprzedzającym podjęcie decyzji o 

rozpoczęciu realizacji zadania 
2) Kontrola bieżąca dokonywana jest na etapie realizacji zadania 
3) Kontrola ostateczna dokonywana jest po zakończeniu realizacji zadania i ma na celu 

ocenę prawidłowości osiągniętych efektów. 
 

3. Formy organizacyjne systemu kontroli wewnętrznej obejmują: 
1) samokontrolę – przez co należy rozumieć kontrolę prawidłowości wykonywania własnej 

pracy przez każdego pracownika, zgodnie z zakresem czynności, tj. obowiązków i 
uprawnień 

2) kontrolę funkcjonalną – przez co należy rozumieć kontrolę sprawowaną z urzędu przez 
pracowników na stanowiskach kierowniczych, a także sprawowaną przez pracowników na 
stanowiskach niekierowniczych, jeżeli zostali zobowiązani do wykonywania określonych 
czynności w zakresach czynności, 

 3) kontrolę instytucjonalną – przez co należy rozumieć kontrolę sprawowaną przez 
wyodrębnione komórki organizacyjne lub stanowiska powołane wyłącznie do wykonywania zadań 
kontrolnych, lub którym poza własnymi zadaniami przypisano wykonywanie funkcji kontrolnych w 
określonych dziedzinach i zakresie. Funkcję wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w jednostce pełni 
Skarbnik i podległa mu komórka księgowości  w zakresie kontroli finansowo-księgowej, 
 
4. Zakres kontroli finansowej obejmuje w szczególności: 

1) przyjęte struktury organizacyjne w powiązaniu z zakresem i charakterem zadań jednostki, 
2) pobieranie i gromadzenie dochodów, w tym dochodów podatkowych, 
3) zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków 
4) udzielanie zamówień publicznych, 
5) planowanie i realizację inwestycji, 
6) gospodarowanie majątkiem jednostki, jego ochronę i inwentaryzację.  

 
5. Podstawowymi kryteriami wewnętrznej kontroli finansowej są: 



1) kryterium sprawności organizacji- przez co należy rozumieć ocenę przebiegu informacji i 
dokumentów między poszczególnymi komórkami jednostki organizacyjnej oraz 
organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach tejże komórki,  

2) kryterium celowości i gospodarności – przez co należy rozumieć ocenę odnoszącą się do 
zasad działania oszczędnego, racjonalnego, efektywnego, zgodnego z celami jednostki 
założonymi do realizacji, 

3) kryterium legalności- przez co należy rozumieć ocenę zgodności z przepisami prawa 
oraz wewnętrznymi unormowaniami jednostki 

 
 

Rozdział 2 
 

Ogólne zasady funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej 
§ 3 
 

1. Skuteczne i kompleksowe funkcjonowanie wewnętrznej kontroli finansowej wymaga ścisłego 
przestrzegania systemu dokumentacji i ewidencji, obiegu i kontroli dokumentów 
odzwierciedlających operacje gospodarcze oraz zasad wystawiania dokumentów ich 
akceptacji, rozliczenia i ewidencji, w tym sprawdzenia rzetelności i legalności podpisów na 
dokumentach (zgodności podpisów z ich wzorami). 

2. W celu zapewnienia niezbędnej dyscypliny wykonywania obowiązków każdy pracownik winien 
znać przepisy zewnętrzne i wewnętrzne regulujące zagadnienia wchodzące w zakres działania 
swojej komórki organizacyjnej oraz zajmowanego stanowiska. 

3. Zapewnienie warunków do wykonywania przez pracowników obowiązków spoczywa na 
kolejnych zwierzchnikach. 

4. Efektywność funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej wymaga pełnego 
wykorzystania istniejących w jednostce przepływów informacji. Wszyscy pracownicy którym 
przypisano sprawowanie funkcji kontrolnych są zobowiązani do bieżącego wykorzystywania 
informacji kontrolnych i natychmiastowego podejmowania środków zaradczych w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości. 

 
 
§ 4 
 
1. Czynności kontrolne oprócz kierownika jednostki wykonują także: 

1) główny księgowy; 
2) kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych; 
3)  inni pracownicy zobowiązani w określonym zakresie do wykonywania kontroli. 

2. Na dowód dokonania  kontroli  upoważniona  osoba  opatruje  dokument  podpisem.  
3. Czynności kontroli wewnętrznej  prowadzi się  we wszystkich fazach działalności w formie kontroli 
wstępnej, bieżącej i ostatecznej. 
4. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej  

osoba kontrolująca: 
a) zwraca dokumenty właściwym pracownikom z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości, 
b) odmawia podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji 

sprzecznych z przepisami, niecelowych czy niegospodarnych, zawiadamiając jednocześnie o 
ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego. 

5. Kontrola bieżąca polega na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji podczas ich  
    wykonywania w celu stwierdzenia, czy wykonywanie to przebiega prawidłowo.  
6. Kontrola ostateczna polega na badaniu przedsięwzięć i operacji już zrealizowanych oraz 
odzwierciedlających je dokumentów. 
7. Kierownik jednostki odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a 
także za należyte wykorzystanie wyników kontroli.  
8. W celu zapewnienia sobie realizacji tego obowiązku do wyłącznej kompetencji kierownika 
jednostki należy: 

1) ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla kierowników 
bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych, 

2) zarządzanie okresowych kontroli w celu sprawdzenia czy obowiązki nadzorczo-kontrolne 
są właściwie wykonywane, 

3) kontrolowanie zgodności decyzji kierowników podległych komórek z obowiązującymi 
przepisami, 



4) stosowanie sankcji za udowodnione zaniedbania obowiązków zakresu sprawowania 
nadzoru i kontroli. 

9. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują odpowiedni zadania określone w pkt.1-4 w 
stosunku do podległych pracowników. 
10. Zadania głównego  księgowego w zakresie kontroli wewnętrznej określa ustawa z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15,  poz. 148 z poźn. zm.) . 
 

 
Rozdział 3 

 
Zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 

wydatków 
 
§ 5 
1. Zasady dokonywania zamówień obciążających plan finansowy jednostki reguluje odrębne 

zarządzenie. 
2. Czynności prawnych mogącą spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego dokonuje 

kierownik jednostki lub pracownicy jednostki posiadający pełnomocnictwo do składania 
oświadczeń woli w imieniu Gminy Oleśnica. 

3. Czynności prawne mogącą spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego obciążające plan 
finansowy jednostki wymagają akceptacji (kontrasygnaty) przez skarbnika. 

4. Kierownicy komórek organizacyjnych jednostki przedkładają głównemu księgowemu materiały 
planistyczne do projektu uchwały budżetowej w celu ujęcia w projekcie planu finansowego 
jednostki na zasadach w trybie terminach ustalonych odrębnym zarządzeniem. 

 
 

Rozdział  4 
 

Dokumentowanie operacji gospodarczych i wykonywania kontroli finansowej. 
 
§ 6 
1.  Wszystkie dokumenty powodujące powstanie zaangażowania wymagają wstępnej akceptacji 

głównego księgowego.  
2.  Dokumenty te winny być przekazane w oryginale - zgodnie z trybem obiegu dokumentów- do 

komórki księgowości. 
3.  Dokumentami stwierdzającymi zakupy towarów, materiałów i usług są wyłącznie rachunki lub 

faktury sporządzone według zasad określonych w odrębnych przepisach.  
4.  Dokumentami stanowiącymi podstawę do dokonania refundacji wydatków, stwierdzającymi na 

podstawie zawartych umów i porozumień powstanie należności lub zobowiązania z tytułu 
poniesionych wydatków (kosztów), są noty księgowe. 

 
§ 7 
1. Obieg dokumentów winien odbywać się najkrótszą drogą. 
2. Osoby uczestniczące w obiegu danego dokumentu ponoszą wspólną odpowiedzialność za 

terminowe i należyte ich załatwienie. 
3. Faktury i rachunki oraz inne zrównane z nimi dokumenty otrzymują w sekretariacie jednostki 

pieczątkę wpływu z datą oraz kolejnym numerem z rejestru, którym może być prowadzony w 
formie komputerowej bazy danych a następnie przekazywane są do właściwych pracowników 
komórek merytorycznych w celu dokonania kontroli merytorycznej.  

4. Kontrola merytoryczna winna obejmować elementy określone w § 8 ust.2 i 3 instrukcji i powinna 
być dokonana niezwłocznie od chwili otrzymania dokumentu.. 

5. Potwierdzone przez komórkę merytoryczną kopie faktur i rachunków odsyłane są ich wystawcom. 
6. Jeżeli rachunki lub faktury płatne będą gotówką, pracownik może uzyskać zaliczkę na wydatki. 
7. Obieg dokumentów wewnętrznych takich jak polecenie wyjazdu służbowego, wniosek o zaliczkę i 

inne, może odbywać się poprzez sekretariat jednostki.  
8. Sprawdzone merytorycznie dokumenty przekazywane są do pracowników wykonujących kontrolę 

formalno-rachunkową, a następnie do wójta w celu zatwierdzenia ich realizacji.  
9. Zatwierdzone dowody do wypłaty przez wójta lub upoważnioną przez niego osobę przekazywane 

są skarbnikowi celem realizacji dyspozycji. 



10. Noty własne sporządza komórka księgowości jednostki w dwóch egzemplarzach, z których po 
zatwierdzeniu przez kierownika jednostki  i głównego księgowego 1 egzemplarz przekazywany jest  
do kontrahenta a drugi egzemplarz pozostaje w księgowości. 

11. Wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej i formalno rachunkowej oraz ich wzory 
podpisów zawiera tabela nr 1 do niniejszego instrukcji. 

12. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów do wypłaty oraz ich wzory podpisów 
zawiera tabela nr 2 do niniejszego instrukcji. 

13. Zmianę osób, o których mowa w ust.11 i 12 dokonuje się poprzez modyfikację zapisów tabeli nr 1 i 
nr 2 

 
 

Rozdział 5 
 

Zasady kontroli dokonywania wydatków i dokumentów finansowych. 
 

§ 8 
1.  Dokumenty finansowe przed dokonaniem wydatku oraz wprowadzeniem do ewidencji księgowej 

podlegają kontroli merytorycznej i formalno - rachunkowej. 
2.  Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu zgodności treści dokumentu z rzeczywistym 

przebiegiem opisywanej w nim zaszłości gospodarczej i czy wyrażona w dowodzie operacja 
gospodarcza jest zgodna z obowiązującymi przepisami.  

3.  Kontroli merytorycznej dokonuje kierownik jednostki lub upoważnieni przez niego pracownicy. 
4.  Kontrola formalna dotyczy zgodności zaszłości gospodarczej i opisującego ją dokumentu pod 

względem zgodności z uregulowaniami prawnymi tj. sprawdzenie, czy dowód księgowy posiada 
cechy określone w ustawie o rachunkowości tj: 

1) zawiera określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny, 
2) zostały na nim określone strony (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 
3) opisana jest operacja gospodarcza oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, także w 

jednostkach naturalnych, 
4) określona jest data dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – 

określona jest także data sporządzenia dowodu, 
5) zawiera podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto 

składniki aktywów. 
6) Kontrola rachunkowa dotyczy poprawności obliczeń na sprawdzanym dokumencie 
7) Kontrolę formalno-rachunkową wykonuje główny księgowy lub wskazany przez niego pracownik.  
 
§ 9 
1. Dokumentami stwierdzającymi wypłatę wynagrodzeń jest lista płac. 
2. Źródłem do sporządzenia list płac jest angaż, który jest potwierdzeniem zawarcia umowy o pracę. 

Angaż wystawia komórka kadr na podstawie decyzji kierownika jednostki w trzech egzemplarzach, 
z przeznaczeniem: 

1) oryginał dla pracownika, 
2) kopia dla księgowości, 
3) teczka akt osobowych. 

3. Angaż powinien zawierać datę rozpoczęcia pracy, czas trwania zatrudnienia  pracownika, 
określenie stanowiska, warunki wynagrodzenia (składniki wynagrodzenia i ich wysokość) oraz  
podpis kierownika jednostki. 

4.  Listy płac powinny być skontrolowane przez: 
1) osobę sporządzającą (pod względem formalno-rachunkowym), 
2) sekretarza, a w razie nieobecności przez osobę na stanowisku kadr (pod względem 

merytorycznym), 
3) głównego księgowego, 
4) kierownika jednostki. 

5.  Listy płac po zatwierdzeniu do realizacji zostają przekazane do kasy w celu wypłaty lub do 
sporządzenia polecenia przelewu na konta osobiste. 

 
§ 10 
Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych regulują odrębne przepisy. 
 
§ 11 



1. Pracownikom mogą być udzielane zaliczki na wydatki do rozliczenia. 
2. Kwota jednorazowej zaliczki nie może przekraczać jednomiesięcznej kwoty wynagrodzenia 

zaliczkobiorcy. 
3. Kolejna zaliczka może być udzielona dopiero po rozliczeniu zaliczki poprzednio udzielonej. 
4. Podstawą udzielenia zaliczki jest przedłożenie przez pracownika wniosku o zaliczkę. 
 
§ 12 
1. W celu wykonywania zadań pracownicy mogą otrzymywać polecenia wyjazdów służbowych 

(delegacje służbowe). 
2. Rozliczenie kosztów podróży służbowych powinno być dokładnie i kompletnie wypełnione przez 

pracowników i złożone najpóźniej w terminie 14 dni od daty wykonania polecnia. 
3. Kontroli merytorycznej wykonania zadania objętego poleceniem wyjazdu służbowego 

potwierdzającej wykonanie zadania i osiągnięcie celu podróży, może dokonać bezpośredni 
przełożony pracownika, a kontroli formalno-rachunkowej rozliczenia kosztów podróży dokonuje 
pracownik komórki księgowości, który niezwłocznie przekazuje bezpośredniemu przełożonemu 
informację na temat nieprawidłowości stwierdzonych w rozliczeniach podróży służbowych. 

4. Wykorzystywanie samochodów oraz telefonów  prywatnych do celów służbowych regulują 
odrębne przepisy wewnętrzne. 

 
§ 13 
1. Zakupy materiałów, urządzeń i innych elementów wyposażenia odbywa się na zasadach 

uregulowanych w odrębnym przepisie wewnętrznym. 
2. Zakupione elementy wyposażenia przekazywane są pracownikom jednostki po ujęciu elementów 

wyposażenia w odpowiednich ewidencjach. 
 

§ 14 
1. Wszystkie dokumenty finansowo-księgowe po wprowadzeniu ich do ewidencji należy 

przechowywać w segregatorach, skoroszytach lub teczkach spraw opisanych zgodnie z 
rzeczowym wykazem akt. 

2. Teczki spraw przekazywane są do „Archiwum zakładowego” według terminów wynikających z 
instrukcji kancelaryjnej. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przekazanie  dokumentów do archiwum są  
pracownicy prowadzący teczki . 

 
 

Rozdział 6 
 

Kontrola pobierania i gromadzenia środków publicznych 
 
§ 15 
1. Kontrola realizacji pobierania i gromadzenia dochodów budżetowych oznacza w szczegółowości 

kontrolę terminowości wpływu należności jednostki oraz podejmowania niezbędnych czynności 
windykacyjnych w przypadku stwierdzenia braku wpływu należności na konto jednostki. 

 
§ 16 
1. Za terminowe przekazanie dochodów budżetowych na właściwe konto bankowe odpowiada 

pracownik komórki księgowości prowadzący ewidencję dochodów, a kontroli dokonuje główny 
księgowy. 

2. Kontrolę wykorzystania dotacji celowych wykonuje kierownik komórki, która realizuje zadanie, na 
które przyznano dotację celową. W przypadku niewykorzystania kwot dotacji informuje 
niezwłocznie głównego księgowego, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia 
roku budżetowego lub terminu realizacji dotacji. 

 
 
§ 17 
1. Dowodami bankowymi są : 

a) dowód wpłaty -wszelkie wpłaty na rachunek własny lub obcy do banku wykonywane są na 
specjalnych drukach „dowód wpłaty” wypełnia go kasjer. Dowód wpłaty ujmowany jest w 
raporcie kasowym. 



b) czeki -wypełniony czek gotówkowy w jednym egzemplarzu podpisują osoby upoważnione 
odpowiednimi pełnomocnictwami złożonymi w banku. Po otrzymaniu wyciągu bankowego 
suma podjęta czekiem, wynikająca z tego wyciągu, podlega sprawdzeniu porównawczemu z 
kwotą ujętą w raporcie kasowym. 

c) polecenie przelewu -podstawą do wykonania polecenia przelewu powinien być oryginał 
dokumentu podlegający zapłacie, skontrolowany pod względem merytorycznym oraz formalno-
rachunkowymi,  zatwierdzony do wypłaty Polecenia przelewu dokonywane są drogą 
elektroniczną przez kierownika jednostki i głównego księgowego lub inne upoważnione osoby. 
W uzasadnionych losowo przypadkach ( awaria systemu, utworzenie nowego rachunku 
bankowego, do którego brak jest uprawnienia w systemie elektronicznym) dopuszcza się 
dokonywanie poleceń przelewów w formie papierowej po podpisaniu przez osoby 
upoważnione.  

d) wyciągi z rachunków bankowych -otrzymane z banku wyciągi rachunków winny być 
sprawdzone przez komórkę księgowości. W przypadku niezgodności należy je uzgodnić z 
bankiem obsługującym rachunek. 

 
2. Codzienną kontrolę wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych jednostki 

polegającą na : 
a) sprawdzeniu ciągłości salda rachunku bankowego i kompletności załączników do wyciągu, 
b) porównaniu kwot z załączników z pozycjami wyciągu, 
c) ustaleniu błędów w wyciągu i załącznikach oraz zawiadomieniu banku o zaistniałych 

błędach banku, 
       dokonują pracownicy komórki księgowości zgodnie z zakresami czynności. 
3. Kontrola powinna stwierdzić, czy w komórce księgowości znajdują się wszystkie wyciągi ze 

wszystkich kont bankowych oraz czy są one oryginalne (ostemplowane przez bank i zaopatrzone 
oryginalnymi podpisami).  

4. Sprawdzając wyciągi z kont bankowych należy zwrócić uwagę na zgodność dat księgowania z 
dyspozycją na przelewie. 

5. Kontroli podlega także  ciągłość numeracji czeków własnych oraz powody anulowania lub 
zniszczenia czeków, jeżeli takie sytuacje zaistnieją. 

6. O nieprawidłowościach w tym zakresie odpowiedzialni pracownicy niezwłocznie informują 
głównego księgowego. 

 
§ 18 
 Kontrola należności 
 
1. Kontrolę terminowego rozliczania zaliczek pobranych przez pracowników jednostki prowadzi 

pracownik komórki finansowej prowadzący ewidencję udzielanych zaliczek. Pracownik ten na 
koniec każdego miesiąca sporządza wykaz nierozliczonych w terminie zaliczek i przedkłada go po 
zatwierdzeniu przez głównego księgowego do komórki płac w celu potracenia kwot zaliczek z 
wynagrodzeń pracowników. 

2. Kontrolę terminowego regulowania zobowiązań pracowników wobec ZFŚS wykonuje pracownik 
prowadzący ewidencję funduszu. Na koniec każdego miesiąca przedkłada głównemu księgowemu 
informację na temat realizacji zobowiązań. 

3. Kontrolę należności od innych kontrahentów prowadzą pracownicy prowadzący ewidencję 
finansowo-księgową należności.  

4. Na koniec każdego miesiąca, po dokonaniu analizy należności właściwi pracownicy podejmują w 
uzgodnieniu z głównym księgowym czynności przewidziane prawem w celu ich wyegzekwowania. 

 
§ 19 
1. Bieżącej kontroli dokumentów kasowych dokonuje kasjer, stosując zasady określone w 

wewnętrznym akcie prawnym pod nazwą „Instrukcja kasowa”. 
2. Wyrywkowej kontroli kasy może dokonać główny księgowy, poprzez: 

1) wyrywkowe sprawdzenie stanu kasy i zgodności z raportem kasowym, 
2) kontrolę raportów kasowych w tym prawidłowość sumowania , 
3) kontrolę ciągłości sald raportów kasowych, 
4) kontrolę daty przyjmowania do kasy kwot pobranych czekiem z banku, 
5) kontrolę zabezpieczenia gotówki przed kradzieżą. 

2. Adnotacja o przeprowadzonej kontroli umieszczana jest na kontrolowanym dokumencie. 
3. Sposób zabezpieczenia gotówki w kasie oraz w czasie transportu określa „Instrukcja kasowa.” 
 



 
Rozdział 7 

 
Udzielanie zamówień publicznych 

  
§ 20 

1. Za właściwe stosowanie procedur ustawy o zamówieniach publicznych odpowiada kierownik 
jednostki oraz kierownik komórki do kompetencji którego należy realizacja zadania. 

2. Zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdza do realizacji kierownik 
jednostki. 

3. Procedury zamówień publicznych określają odrębne przepisy. 
4. Po zakończeniu każdego postępowania przetargowego sekretarz danej komisji przetargowej 

niezwłocznie przekazuje do komórki finansowej listę podmiotów, którym należy zwrócić wadia wraz 
z podaniem kwot do zwrotu. 

5. W trakcie realizacji zadania objętego procedurą zamówienia publicznego jak również w przypadku 
jego zakończenia, gdy zachodzi konieczność zwrotu zabezpieczenia złożonego przez wykonawcę, 
kierownik komórki, do kompetencji którego należy realizacja zadania niezwłocznie informuje 
komórkę finansową o podmiotach, którym należy zwrócić zabezpieczenie wraz z podaniem kwoty. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji zadania zachodzi konieczność naliczenia wykonawcy kar umownych, 
kierownik komórki merytorycznej niezwłocznie informuje komórkę finansową o wysokości kar, 
jakimi należy obciążyć danego wykonawcę.  

 
Rozdział 8 

 
Gospodarowanie mieniem publicznym 

 
§ 21 
1. Mienie będące we władaniu jednostki powinno być zabezpieczone w sposób wykluczający 

możliwość kradzieży.  
2. Pomieszczenia służbowe w których chwilowo nie przebywa pracownik powinny być zamknięte na 

klucz , a klucze odpowiednio zabezpieczone.  
3. Po zakończeniu pracy pieczątki oraz wszelkie dokumenty powinny być umieszczone w 

pozamykanych szafach.  
4. Pracownicy jednostki ponoszą ogólną odpowiedzialność materialną za mienie pozostające w ich 

użytkowaniu. 
5. Zasady korzystania przez pracowników z ogólnodostępnych urządzeń technicznych (kserokopiarki, 

drukarki, inne) określają odrębne przepisy wewnętrzne. 
6. Szczegółowe zasady odpowiedzialności i rozliczeń pracowników za powierzone mienie oraz 

zasady kontroli gospodarowania mieniem jednostki określa odrębny przepis wewnętrzny „Zasady 
przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji”. 

 
 

Rozdział 9 
 

Prowadzenie gospodarki finansowej i stosowanie ustalonych procedur kontroli. 
 
§ 22 
1. Kontrolą finansową objęte są wszystkie wydatki dokonywane w ramach planu finansowego 

jednostki. 
2. Wszystkie czynności kontrolne wykonują pracownicy jednostki zgodnie z zakresami czynności. 
3. Za stosowanie ustalonych procedur kontroli finansowej oraz wykorzystywanie jej wyników 

odpowiedzialny jest kierownik jednostki. 


