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   Część   V I  -     Ochrona   danych , przechowywanie  i  archiwizowanie  
                              dokumentów    księgowych 


                                                                 § 36

    1. Dokumentację   opisującą  zasady  rachunkowości , księgi   rachunkowe, dowody  
        księgowe, dokumenty  inwentaryzacyjne , sprawozdania  finansowe i  budżetowe  
        oraz  dokumentację  ewidencji  podatków  i  opłat  należy  przechowywać w  należyty  
        sposób  i  chronić  przed   niedozwolonymi  zmianami ,  nieupoważnionym        
        rozpowszechnianiem , uszkodzeniem  lub   zniszczeniem .
   2 . Przy  prowadzeniu  ksiąg  rachunkowych  oraz  ewidencji  podatków  i  opłat   przy  
        użyciu  komputera  ochrona  danych  powinna  polegać  na  stosowaniu  odpornych  
        na   zagrożenia  nośników danych , na  doborze  stosowanych  środków  ochrony      
        zewnętrznej , na systematycznym  tworzeniu  rezerwowych kopii  zbiorów   danych  
        zapisanych  na  nośnikach  komputerowych , pod   warunkiem  trwałości  zapisu   
        informacji   przez  czas  nie  krótszy   od   wymaganego   do  przechowywania   ksiąg 
        rachunkowych   oraz   na   zapewnieniu   ochrony   programów  komputerowych  
        i  danych    systemu   informatycznego  rachunkowości  poprzez   stosowanie   
        odpowiednich  rozwiązań  programowych   i organizacyjnych , chroniących   przed    
        nieupoważnionym   dostępem   lub  zniszczeniem . 
   3.  Księgi  rachunkowe  mogą  mieć  formę  w  postaci  odpowiednich  zasobów      
        informacyjnych  rachunkowości , zorganizowane  w  formie   oddzielnych  
        komputerowych   zbiorów  danych , bazy  danych  lub  wyodrębnionych  jej części ,
        bez  względu  na  miejsce  ich  powstania  i  przechowywania , zbiorów  utrwalonych
        na  nośnikach  komputerowych . Przechowywanie  ksiąg  rachunkowych  na  innym 
        nośniku    jest  dopuszczalne    pod  warunkiem  zapewnienia  odtworzenia   ksiąg
        w  formie  wydruków .
    4. Warunkiem   utrzymywania   zasobów informacyjnych  systemu  rachunkowości 
        w   formie  określonej   w  pkt 3  jest   posiadanie  przez   jednostkę  oprogramowania  
        umożliwiającego   uzyskanie  czytelnych  informacji  w  odniesieniu  do  zapisów   
        dokonanych  w  księgach  rachunkowych , poprzez    ich  wydrukowanie  lub  
        przeniesienie  na  inny  komputerowy  nośnik  danych .
       Jeżeli  system ochrony  zbiorów  danych  rachunkowości ,utrwalonych  na  nośnikach     
        komputerowych , nie  spełnia  wymagań  określonych  w  pkt  2 , księgi rachunkowe
        powinny  być  wydrukowane  nie  później  niż  na  koniec  roku  obrotowego .
    5. Dowody   księgowe  i  dokumenty  inwentaryzacyjne  przechowuje  się  w  siedzibie   
        jednostki   w   oryginalnej   postaci , w   podziale   na  okresy  sprawozdawcze ,
        w  sposób  pozwalający   na  ich  łatwe  odszukanie .
   6. Roczne  zbiory  dowodów   księgowych  i  dokumentów  inwentaryzacyjnych  
       oznacza  się   m.in. określeniem  nazwy  ich   rodzaju  oraz  symbolem  lat   i  
       końcowych  numerów  w  zbiorze . 
   7. Z  wyłączeniem  dokumentów  dotyczących  przeniesienia   praw  majątkowych do
       nieruchomości , list  płac, powierzenia  odpowiedzialności  za  składniki  aktywów ,
       umów  i  innych  ewentualnie  dokumentów  określonych  przez  kierownika jednostki , 
       po  zatwierdzeniu  sprawozdania  finansowego  treść dowodów księgowych  może  być   
       przeniesiona  na  nośniki  danych , pozwalające  zachować w  trwałej  postaci zawartość   
      dowodów. Warunkiem  stosowania  tej  metody  przechowywania  danych  jest  posiadanie   
      urządzeń   pozwalających  na odtworzenie  dowodów  w  postaci  wydruku ,o  ile  inne  
      przepisy  nie  stanowią  inaczej.





   8. W  komórkach   organizacyjnych  jednostki  dokumenty  księgowe  przechowuje  się  
        w  zamykanych  urządzeniach  w  miejscu dostępny  dla osób uprawnionych w sposób 
       zabezpieczający je przed  uszkodzeniem, zagubieniem lub zniszczeniem.
   9. W razie zniszczenia lub zaginięcia  dokumentów osoba odpowiedzialna powinna 
 niezwłocznie  ,po powzięciu informacji  o uszkodzeniu bądź zaginięciu ,sporządzić
 notatkę służbową  i powiadomić przełożonego, a w przypadku gdy zachodzi podejrzenie   przestępstwa powiadomić kierownika jednostki lub upoważnione osoby.

                                                                §  37     
  
   1. Dokumenty  księgowe  przed  wprowadzeniem  do ksiąg  rachunkowych   podlegają  
       ponumerowaniu .
   2. Numer  identyfikacyjny  dowodu  księgowego  powinien  składać  się   przynajmniej  
       z  oznaczenia  rodzaju  dokumentacji  oraz  kolejnego  numeru  w  roku  obrotowym  
       w  danym  rodzaju   dokumentacji    .
   3. Numer  identyfikacyjny  dowodu   powinien  być łatwo dostrzegalny, dlatego  wskazanym  
       jest  wpisywanie go  w  prawym  górnym  rogu  na  czołowej  stronie  każdego  dowodu  , 
       a  załączniki  numerować  narastająco .
  4.  Numer  identyfikacyjny   dowodu  księgowego  przy   ręcznej  technice  prowadzenia  ksiąg   
       nadawany  jest  przed  zapisaniem  jego  w  księgach   rachunkowych .
       Przy  komputerowym  prowadzeniu  ksiąg  numer   identyfikacyjny  dowodu  księgowego  
       nadawany   jest   automatycznie   przy   zapisie   dowodu  w   poszczególnych  rodzajach  
       dzienników  częściowych , który   następnie  ręcznie  jest  nanoszony   na  dowód .
 5 .  Dowody  po  zaksięgowaniu  powinny  być  wpięte  do  akt  według  rodzajów   w  porządku  
       narastającym .
 6.  Dowody   księgowe   przechowuje  się w  komórce  organizacyjnej  jednostki  prowadzącej   
      księgi  rachunkowe , w  podziale  na  okresy  sprawozdawcze .


                                                             §  38

1.   Dokumenty księgowe dotyczące realizacji  projektów finansowanych z EFS  i innych 
       niemajątkowych  funduszy należy  przechowywać w  sposób uporządkowany w siedzibie 
       jednostki  przez okres wskazany w umowach o dofinansowanie.
2.   Dokumentacja  związana z realizacja projektów winna być  oznaczona  według 
zapisów  w umowach  o dofinansowanie projektu.
3.   Dokumenty związane z realizacją  projektów unijnych  muszą być odpowiednio zabezpieczone, 
      opisane( znaki graficzne projektów ), przechowywane zgodnie z umową o dofinansowanie.
4.   Ewidencja księgowa  projektów unijnych  prowadzona jest  dla każdego projektu  w odrębnych
      systemach  księgowych .     
                                                
                                                             §  39

  1.    Archiwizacja  akt  w  jednostce  odbywa   się  na  podstawie  instrukcji  kancelaryjnej
         obowiązującej w jednostce. .
  2.    Zbiory   dokumentów   księgowych   przekazywane   są  do  archiwum  zakładowego   
         jednostki .
  3.    W  zakresie okresu  przechowywania  niektórych  dokumentów  księgowych     
          obowiązują  przepisy  ustawy  o  rachunkowości , a  mianowicie :
         1/  uchwalony  budżet, sprawozdanie finansowe i  zatwierdzone  roczne sprawozdanie 
             z wykonania  budżetu wraz  z  opinią  Regionalnej  Izby Obrachunkowej podlegają   
             trwałemu  przechowywaniu,
              




         2/  pozostałe  zbiory  przechowuje  się  co  najmniej  przez :
              a /   księgi rachunkowe  –  5  lat ,
             b /   listy płac , karty wynagrodzeń pracowników  bądź  ich  odpowiedniki   –  przez  
                    okres  wymaganego  dostępu  do  tych  informacji , wynikających  z  przepisów  
                    emerytalnych , rentowych  oraz  podatkowych , nie  krócej  jednak  niż  5  lat,
            c /   dowody  księgowe  dotyczące  wieloletnich  inwestycji  rozpoczętych , 
                   pożyczek , kredytów  oraz  umów  handlowych , roszczeń   dochodzonych  
                   w  postępowaniu  cywilnym  lub  objętych  postępowaniem  karnym  albo      
                   podatkowym – przez  5  lat  od  początku  roku  następującego  po roku obrotowym , 
                   w  którym operacje  i  postępowanie  zostały ostatecznie zakończone , spłacone , 
                   rozliczone lub  przedawnione ,
           d /  dokumentację  przyjętego  sposobu  prowadzenia  rachunkowości  przez  okres 
                  nie  krótszy  od  5  lat  od  upływu  jej   ważności ,
           e /  dokumenty  inwentaryzacyjne   –   5  lat ,
           f /   ewidencję , rejestry , wykazy   podatkowe   – 10  lat ,
           g /  materiały  dotyczące  ustalenia  zobowiązań  podatkowych   –  10 lat ,
           h /  pozostałe  dowody  księgowe  i  dokumenty  –  5  lat ,
           i /   dokumenty  dotyczące  rękojmi   i  reklamacji   -  1  rok  po terminie   upływu
                 rękojmi  lub  rozliczenia  reklamacji .
         3.  Okresy przechowywania ustalone w pkt. 2 oblicza  się  od  początku  roku   
           następującego  po  roku  obrotowym , którego   dane  zbiory  dotyczą .


                                                               § 40


    1.     Udostępnianie  osobie  trzeciej   zbiorów  dokumentów  księgowych   lub   ich  części   
            do  wglądu  na  terenie  jednostki  wymaga  zgody  kierownika  jednostki   lub  osoby                        
            przez  niego upoważnionej .
    2.     Udostępnienie   dokumentów   księgowych  osobie  trzeciej   poza   siedzibą   jednostki        
            wymaga  pisemnej   zgody   kierownika  jednostki  lub  osoby  upoważnionej   oraz    
            pozostawienia   w  jednostce  potwierdzonego  spisu  przejętych  dokumentów, 
            chyba  że  odrębne  przepisy  stanowią  inaczej .


                                                            


    


