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  Część  V  -    Ewidencja  i  kontrola  druków  ścisłego  zarachowania 


                                                                  §  29

   1.  Druki  ścisłego zarachowania  są  to  formularze  powszechnego  użytku ,w  zakresie 
         których  obowiązuje  specjalna  ewidencja   mająca  zapobiegać ewentualnym         
         nadużyciom  wynikającym  z  ich  stosowania .
   2.  Druki ścisłego zarachowania podlegają  oznakowaniu ( ponumerowaniu ), ewidencji , 
         kontroli   i  zabezpieczeniu .
	Ewidencję  druków  ścisłego  zarachowania  prowadzi  się  w  specjalnie  do  tego 

      założonej   księdze .W  księdze  rejestruje  się  pod  odpowiednią  datą , liczbę   
      i  numery   przyjętych  i   wydanych  druków  oraz  zapisuje  się  każdorazowo  stan   
      poszczególnych   druków  .

                                                                   §  30

   1.   Do druków ścisłego zarachowania zalicza się np. formularze , arkusze , bloczki ,                    
         w  stosunku  do  których  wskazana  jest  kontrola .
   2.   W  jednostce  do  druków  ścisłego  zarachowania  zalicza  się  druki , wykazane
          w  załączniku  nr  V / 1 .
   3.   Zmiany  w  wykazie  druków  nie  wymagają  zmiany   instrukcji .
   4.   Ewidencja i  kontrola  obrotu  tymi drukami  stanowi  podstawę gospodarki  drukami 
          ścisłego  zarachowania .
   5.    Ewidencja  druków  ścisłego  zarachowania  polega  na : 
          a /  bieżącym  wpisywaniu  przychodu , rozchodu  i  zapasu  druków  ścisłego   
                zarachowania  ,
           b/ oznaczeniu  numerem  ewidencyjnym  druków  nie  posiadających  serii , 
               numerów  nadanych  przez  wystawcę ( drukarnię ) .
    6.   Kierownik  komórki organizacyjnej ,w  której  występują  druki ścisłego zarachowania 
          jest  odpowiedzialny  za wyznaczenie  pracownika  do którego  należeć będzie 
          prowadzenie całości  spraw  związanych  z  drukami  ścisłego  zarachowania.
          Kierownik  jest  zobowiązany  umożliwić  pracownikowi  odpowiedzialnemu  za  
          gospodarkę  drukami  należyte  przechowywanie  tych  druków  w  miejscu 
          zabezpieczonym  przed   kradzieżą  lub  zniszczeniem .
    7.   Kierownik  komórki  organizacyjnej  zawiadamia  kierownika  OR o  wytypowaniu   
          pracownika do prowadzenia  gospodarki  drukami  ścisłego zarachowania , podając  
          na  piśmie  imię  i  nazwisko, stanowisko  służbowe  pracownika  oraz  wykaz 
          występujących  w  danej   komórce  organizacyjnej  druków  ścisłego  zarachowania . 
          Kopia  tego  pisma   przekazywana  jest   kierownikowi  KS  .
     8.  W przypadku  zmiany  pracownika  odpowiedzialnego  za  prowadzenie  gospodarki 
          drukami  ścisłego  zarachowania  oraz  zmian  w  wykazie  druków  ścisłego 
          zarachowania , stanowiącym  załącznik  nr  V /1, kierownik  komórki  organizacyjnej 
          postępuje, jak  w  pkt. 6 .







                                                                    §  31  

        1.  Druki  ścisłego  zarachowania   posiadające  numery , serie  w  momencie  ,np.
             zakupu  należy  niezwłocznie  zaewidencjonować w  książce  druków  ścisłego
             zarachowania  celem  zapobieżenia  nadużyciom.
2.  Druki  nie  posiadające  nadanych  numerów , serii  przez  wystawcę   
     ewidencjonować  w  książce druków ścisłego zarachowania  przed  ich wydawaniem.
        3.  Oznaczeniu  podlegają   :
             a/ luźne  egzemplarze  druków  -  kolejnym  numerem  ewidencyjnym ,
             b/ druki  zbroszurowane  w  blokach  oznaczyć   kolejnym  numerem  ewidencyjnym    
                  każdy  druk , a  następnie  na  okładce  bloku  lub  grzbiecie  bloku  zapisać  
                 numery  druków  oraz  kolejny  numer  bloku .
             Czynności  te  wykonuje pracownik  odpowiedzialny  za  gospodarkę  drukami .
       4.   Księgowe  druki  ścisłego  zarachowania  ( kasa przyjmie , kasa wypłaci ,
             kwitariusze  K-103 ) oprócz  zapisów   o  ilości  i  numerach  druków  powinny  być  
             poświadczone  na  okładce  przez  kierownika jednostki  oraz  skarbnika  miasta 
             lub  zastępcę  skarbnika  . 
      5.   Druki  ścisłego  zarachowania  należy   numerować  i  oznaczać  w  sposób   nie     
            umożliwiający  ich   zamianę .
      6.   Niedopuszczalne  jest  wydawanie  do  użytku  druków  ścisłego  zarachowania  
            nie  ujętych  w   ewidencji  oraz  nie  posiadających   oznaczeń .

                                                                     §  32

      1.    Ewidencję  druków  ścisłego  zarachowania  należy  prowadzić  w  księdze 
             druków  ścisłego  zarachowania .
      2.    Księga  druków  ścisłego  zarachowania  jest  znormalizowanym  drukiem . 
      3.    Księgę  należy  przesznurować , strony   ponumerować , a  na  ostatniej stronie  
             wpisać :  „ Księga   zawiera .....  .. stron   kolejno   ponumerowanych  ,,  
             i  ostemplować  pieczęcią   jednostki  oraz  zaopatrzyć  w  podpis  kierownika
             jednostki oraz  skarbnika  miasta  lub  zastępcy  skarbnika  albo  upoważnione 
             przez  nich  osoby.
    4.     Podstawę  zapisów  w  księdze  druków  ścisłego  zarachowania  stanowią :
            a/  dla przychodu – zamówienie  ( zlecenie  wydrukowania bądź zakupu  wraz 
                 z  dokumentem  poświadczającym  ich  odbiór , np. protokół  odbioru , kopia  
                 faktury  lub  rachunku ), w  pozostałych  przypadkach   tylko  wpis  przychodu
            b/ dla  rozchodu – pokwitowanie  osoby   pobierającej druki .W   przypadku 
                wydawania  druków  na  zewnątrz  jednostki   - pisemne  zapotrzebowanie             
                z  podaniem  danych  ( imię i  nazwisko  ) osoby  upoważnionej do ich odbioru .  
     5.    Zapotrzebowanie  powinno  określać  żądaną  liczbę druków  oraz  zawierać 
             rozliczenie  z  poprzednio  pobranych druków . Zapotrzebowanie musi  być 
            zaakceptowane ( zaparafowane )  przez  kierownika  komórki organizacyjnej  , 
             w  którym  dane  druki  są  wydawane .
    6.   W  jednej  księdze  druków  ścisłego  zarachowania  może  być prowadzona ewidencja 
          dla  więcej  niż jednego  rodzaju  druku, dokonując  odpowiedniego  podziału  stron.
    7.   Zapisy w księdze  druków ścisłego zarachowania  powinny  być czytelne , trwałe .           
          Niedopuszczalne  jest  wycieranie , wymazywanie  lub wyskrobywanie  omyłkowych   
          zapisów . Omyłkowy zapis  należy  przekreślić  tak , aby  można  go  było  odczytać ,
          a  następnie   wprowadzić   prawidłowy  zapis . Osoba  dokonująca  poprawki obok            
          naniesionej  poprawki  umieszcza   swój   podpis  .



   8.   Błędnie  wypełnione  druki  powinny być anulowane  poprzez  dokonanie  na  nich
         adnotacji „anulowane”  wraz  z   podpisem osoby  dokonującej  tej czynności.
        Anulowane  druki ,o  ile  są  zbroszurowane  należy  pozostawić  w  bloku , a  luźne 
        druki należy  przechowywać  w  teczce ( segregatorze)  do  tego celu  przeznaczonej .
   9.  Przed  wydawaniem  nowych  druków  w  formie   bloków  należy   przyjąć  kopie      
        wykorzystanych   bloków   bądź   ich  grzbiety .


                                                                    §   33

   1.  Dokumenty  dotyczące   gospodarki   drukami   ścisłego  zarachowania  należy 
        przechowywać  przez   okres  5  lat .

                                                                   §  34

   1.  Druki ścisłego zarachowania  podlegają  inwentaryzacji   nie  rzadziej   niż   raz 
        w  roku  kalendarzowym .
   2.  Inwentaryzację  przeprowadza się  na  arkuszach   spisu  z   natury . Na  arkuszach 
       należy  wpisać  nazwę  druku, ilość   w  zaewidencjonowanych   jednostkach 
       oraz   numery , serie  druków .

                                                                  § 35  

  1.  W  przypadku  zmiany  pracownika  odpowiedzialnego za  gospodarkę  drukami 
        ścisłego  zarachowania , druki  wraz  z  ewidencją   należy  przekazać  innemu 
       pracownikowi   poprzez   spisanie  protokółu  zdawczo –odbiorczego  w obecności 
       kierownika   komórki  organizacyjnej  jednostki  lub osoby  upoważnionej.
 2.   W  przypadku  zaginięcia druków  na  skutek  włamania, kradzieży należy niezwłocznie    
       przeprowadzić  inwentaryzację   druków  przez  komisję do  likwidacji  druków  
       ścisłego zarachowania w  jednostce  w obecności  pracownika  odpowiedzialnego 
       za   druki, a  w  czasie  nieobecności  odpowiedzialnego  pracownika  za  druki -  
       w  obecności  kierownika   komórki   organizacyjnej   jednostki  bądź  upoważnionej 
       osoby . 
 3.  Z  przeprowadzonej  inwentaryzacji  komisja  sporządza   protokół  zawierający
       co  najmniej  dane  :
       a /  datę  przeprowadzenia   inwentaryzacji, 
       b /  nazwę  komórki   organizacyjnej   jednostki ,  w   której  zaginęły  druki ,
       c /  nazwę oraz  ilość zaginionych  druków w  zaewidencjonowanych  jednostkach  
            miary,
      d /  cechy  zaginionych  druków  –  numery , serie , rodzaje ,
      e/  datę   zaginięcia  druków ,
      f/   okoliczności  zaginięcia  druków . 
 4.  W  przypadku  zaginięcia  czeków  powiadomić   niezwłocznie   bank , który
       wydał  czeki . 
5.  W  uzasadnionych   przypadkach, gdy  zachodzi  podejrzenie   popełnienia
      przestępstwa  stała  komisja   inwentaryzacyjna , o  której  mowa  w  pkt   2     
      zawiadamia  kierownika  jednostki   oraz  skarbnika miasta   lub   zastępcę  skarbnika     
      lub  upoważnione   osoby .






 6. W  przypadku  ewentualnego  uszkodzenia,  zniszczenia  druków  ścisłego      
      zarachowania  pracownik odpowiedzialny  za  gospodarkę drukami informuje o tym
     fakcie  właściwego  organizacyjnie  kierownika  komórki  organizacyjnej  oraz sporządza 
      notatkę  służbową .Notatkę  podpisuje  kierownik  i  pracownik . Notatka   wraz
      z  uszkodzonymi  drukami   jest  przechowywana   w   aktach   przez  okres , 
     o   którym  mowa   w   §  33 .
 7. Księgę  druków  ścisłego zarachowania  wypełnia  się  następująco w  poszczególnych      
      rubrykach :

          1 /   lp.                        -  numer  kolejnego   zapisu  przychodu  lub rozchodu  ,
          2 /   data                     -  dzień , miesiąc , rok , 
          3 /   treść                    -  w   przypadku  przychodu  podać  źródło  zaopatrzenia ,
                                                a  w  przypadku   zwrotu  pobranego druku  również  podać
                                                 numer  lp.  przychodu   tego  druku  ( np. 10 / 2 ,gdzie  liczba
                                                 0  oznacza  lp. rozchodu  ,a  liczba 2 oznacza   lp. przychodu )
                                             -  w  przypadku rozchodu  podać  imię i nazwisko pracownika,
                                                a gdy  druki  wydawane są  na  zewnątrz  jednostki  wpisać                                     
                                                nazwę   jednostki ,
        4 /  serie  i  numery     -  cechy   druku
        5 /   ilość przychodu    -  jednostki  miary /  np. sztuki , bloczki , komplety / ,
        6 /   ilość rozchodu      -  jak  w  pkt  5 ,
       7 /   stan                        - jak   w  pkt  5 ,
       8 /   pokwitowanie       -  podpis osoby  pobierającej  druki ścisłego  zarachowania .

        8.  Druki  ścisłego  zarachowania   ze   względu   na   uzasadnione   przyczyny   podlegają    
       likwidacji   zgodnie  z  wewnętrznymi  przepisami   w   tym  zakresie .
























                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                       Załącznik nr V / 1
                                                                                                                     
                                                                                  
                                                               Wykaz 
                                            druków ścisłego zarachowania
                                 

       obejmuje :

  1/  arkusze spisu z natury 
  2/  kwitariusze  K – 103 
  3/  bloczki opłaty targowej
  4/  bloczki opłaty parkingowej
  5/  kwitariusze  do  poboru  opłaty targowej
  6/  dowody rejestracyjne 
  7/  pozwolenia  czasowe
  8/ znaki  legalizacyjne
  9/ karty  pojazdu
10/ nalepki  kontrolne  na  tablice  rejestracyjne 
11/ nalepki kontrolne na tablice samochodowe z nadrukiem 
12/ prawa  jazdy 
13/ świadectwa  kwalifikacyjne 
14/ prawa  jazdy  międzynarodowe 
15/ kartę  rowerową
16/ kartę  motorowerową
17/ pozwolenia  do  kierowania  tramwajem
18/ licencje  na  krajowy  transport  drogowy  taksówką  osobową
19/ licencje  na  krajowy  transport  drogowy  osób 
20/ licencje  na  krajowy  transport  drogowy  rzeczy
21/ wypis  z  licencji  na  krajowy  transport  drogowy  osób 
22/ wypis  z  licencji  na  krajowy  transport  drogowy  rzeczy
23/ zaświadczenie  na  przewozy  na  potrzeby  własne
24/ wypisy  z  zaświadczenia  na  przewozy  na potrzeby  własne 
25/ zezwolenia  na  wykonanie  regularnych  przewozów  osób 
26/ zezwolenia  na  wykonanie  regularnych  specjalnych  przewozów 
27/ legitymację instruktora 
28/ tablice  rejestracyjne  samochodowe  jednorzędowe + tymczasowe
29/ tablice  rejestracyjne  samochodowe  dwurzędowe + tymczasowe
30/ tablice  rejestracyjne  przyczep  jednorzędowe + tymczasowe
31/ tablice  rejestracyjne  przyczep  dwurzędowe + tymczasowe
32/ tablice  rejestracyjne  motocykli + tymczasowe
33/ tablice  rejestracyjne  motorowerów + tymczasowe
34/ tablice  rejestracyjne  ciągników + tymczasowe
35/ ramki  do  montażu   tablic  rejestracyjnych 
36/ świadectwa  miejsca  pochodzenia  zwierząt 
37/ mandaty  karne gotówkowe 
38/ mandaty  karne  kredytowe 
39/ kasa  wypłaci –KW
40/ kasa  przyjmie – KP.

