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ZarzadzenieNr 0050.177.2013
BurmistrzaUjazdu

z dnia5czerwca2013r.

w sprawie:wprowadzeniaproceduryprzekazywaniaskladnikówmajatkowych,dokumentacjiksiegowej,
akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacjidotyczacej organizacji pracy jednostki,
w przypadkuzmianydyrektoraszkolylubplacówkioswiatowej

Napodstawieart.30ust.5 i art.33ust.5 ustawyz dnia8 marca1990r.o samorzadziegminnym(Dz.U.z 2001,
Nr1472poz.1591z póznozm.)wzwiazkuz art.34aust.1ustawyz dnia7 wrzesnia1991r.o systemieoswiaty
(Dz.U.z 2004r.Nr256,poz.2572z póznozm.)zarzadzam,conastepuje:

§ 1

Zobowiazujedyrektorówwszystkichszkóli placówekoswiatowych,dla którychorganemprowadzacymjestgmina
Ujazd, do stosowania procedury przekazywania:skladników majatkowych.dokumentacji ksiegowej, akt
osobowychi sprawkadrowychoraz dokumentacjidotyczacejorganizacjipracyjednostki,w przypadkuzmiany
dyrektoraszkolylub placówkioswiatowej,opisanejw zalacznikudo niniejszegozarzadzenia.

§2

Wykonaniezarzadzeniapowierzasie dyrektoromwszystkichszkóli placówekoswiatowych,dla którychorganem
prowadzacymjestgminaUjazd.

§3

Zarzadzeniewchodziw zyciez dniempodjecia.

-- -- -
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Zalaczniknr 1do
ZarzadzeniaNr0050.177.2013
BurmistrzaUjazdu
z dnia 5 czerwca2013r.

Proceduraprzekazywaniaskladnikówmajatkowych,dokumentacjiksiegowej,akt osobowychi spraw
kadrowychoraz dokumentacjidotyczacejorganizacjipracyjednostki,w przypadkuzmianydyrektora
szkolylubplacówkioswiatowej

1. Dyrektorszkoly/placówki(przekazujacy)wydajezarzadzenieo przeprowadzeniuinwentaryzacji
przynajmniejnamiesiacprzedprzejeciemszkoly/placówkiprzezdyrektoraprzejmujacego.

2. Dyrektor szkoly/placówki(przekazujacy)powoluje komisje inwentaryzacyjnaktórej jest
przewodniczacym,wedlugobowiazujacejwjednostceinstrukcjiinwentaryzacji.

3. Dyrektorprzejmujacymaprawouczestniczycwpracachkomisjiinwentaryzacyjnejosobiscie.
4. Pozakonczeniuinwentaryzacjidyrektorszkoly/placówki(przekazujacy)sporzadzaprotokólzdawczo

-odbiorczyskladnikówmajatkowychwedlugwzorustanowiacegozalacznikA do niniejszejprocedury.
W protokoledyrektorszkoly/placówki(przekazujacy)zawierarówniezzapiso sposobierozliczenia
ewentualnychrozbieznosci,którewyniklywtokuprackomisjiinwentaryzacyjnej.

5. Arkuszespisowesporzadzonew trakcieinwentaryzacjiorazewentualnyprotokólrozbieznoscidyrektor
szkoly/placówki(przekazujacy)dolaczadoprotokoluzdawczo-odbiorczego.

6. Dyrektorszkoly/placówki(przekazujacy)w protokolezdawczo-odbiorczymskladnikówmajatkowych
umieszczawykazdokumentacjitechnicznejjednostki.

7. Dyrektor szkoly/placówki(przekazujacy)sporzadzaprotokól zdawczo-odbiorczydokumentów
ksiegowychwedlugwzorustanowiacegozalacznikBdoniniejszejprocedury.

8. Dyrektorszkoly/placówki(przekazujacy)sporzadzaprotokólzdawczo-odbiorczyaktosobowychi spraw
kadrowychwedlugwzorustanowiacegozalacznikGdoniniejszejprocedury.

9. Dyrektor szkoly/placówki(przekazujacy)sporzadzaprotokól zdawczo-odbiorczydokumentów
dotyczacychorganizacjipracyjednostkiwedlugwzorustanowiacegozalacznikD do niniejszej
procedury.

10. Dopuszczasie modyfikacjewzorówprotokolóworazzalacznikówdo nichw zakresieniezbednymdo
wlasciwegoprzekazaniajednostkiprzezdyrektoraprzekazujacegodyrektorowiprzejmujacemu.

11. Liczbesporzadzanychegzemplarzyprotokolówzdawczo-odbiorczychokreslajawzoryzalacznikówA, B,
GiD.

12. Protokolyzdawczo-odbiorczeA i B orazzalacznikido nichpodpisujakolejno:dyrektorprzekazujacy,
glównyksiegowyGminnegoZarzaduOswiatyw Ujezdzie,dyrektorprzejmujacyorazosobywobecnosci
którychnastapiloprzekazanie,jeslitakasytuacjamialamiejsce.

13. Protokolyzdawczo-odbiorczeG i D orazzalacznikido nichpodpisujakolejno:dyrektorprzekazujacy,
dyrektorprzyjmujacyorazosobyw obecnosciktórychnastapiloprzekazanie,jesli takasytuacjamiala
miejsce.

14. Przekazaniedokumentacjidotyczacej:skladnikówmajatkowych,dokumentacjitechnicznej,ksiegowej,
aktosobowychi sprawkadrowychorazdokumentacjedotyczacaorganizacjipracyjednostkinastepuje
najpózniejw ostatnimdniupelnieniafunkcjidyrektora,przyudzialeprzedstawicielaGminnegoZarzadu
Oswiatyw UjezdziewskazanegoprzezBurmistrzaUjazdu.



ZalacznikAdoprocedury

Protokól zdawczo-odbiorczyskladników majatkowych

spisanywdniu pomiedzy:
Przekazujacym- Pania/Panem: ......................
i Przejmujacym- Pania/Panem: .....................
wobecnosci:
· Pani/Pana: .......................
Stanowisko: ........................

· Pani/Pana: .....................
Stanowisko: ........................
WzwiazkuzprzejeciemprzezPrzejmujacegoczynnoscidyrektorajednostki:

.......................................................................................................................................................
(nazwai adresjednostki)

DyrektorPrzekazujacyprzekazujecalkowitymajatekoraz sprawyzwiazanez majatkiem,w tym znajdujacesie
w tokuw chwilisporzadzanianiniejszegoprotokolu,wedlugnastepujacegowyszczególnienia:
· majatektrwalyi przedmiotynielrwale- wyposazeniewedlugtabelinr1,
· wykazdokumentacjitechnicznej:
- ksiazke obiektu budowlanego (nr pozycji i data ostatniego wpisu):
.......................................................................................................................................................

(protokólbadaninstalacji)
......................................................................................................................................................
· przegladbudowlany- roczny(nrpozycjii dataostatniegowpisu):..................................................................
· przegladbudowlany- piecioletni(nrpozycjii dataostatniegowpisu):............................................................
· inne(nrpozycjii dataostatniegowpisu):......................................................................................................
......................................................................................................................................................
Z dniem "."... PrzekazujacyprzekazujePrzyjmujacemuwszystkie klucze od jednostki
pomieszczen,kluczeodszaf,biurkai sejfu,kluczeodarchiwumjednostki,programyi danezawartenanosnikach
informatycznych,sprzetkomputerowybedacyw dotychczasowymuzytkowaniudyrektoraprzekazujacegowraz
z wykazemzainstalowanegooprogramowaniai haslamidostepu.
Niniejszyprotokólsporzadzonow 4 (czterech)jednobrzmiacychegzemplarzach,któreotrzymuja:
· dyrektorprzekazujacy,
· dyrektorprzejmujacy,
· glównyksiegowyGminnegoZarzaduOswiatyw Ujezdzie

...................................................................... ........................................................................
(podpisPrzekazujacego) (podpisglównegoksiegowego)

......................................................................

(podpisPrzejmujacego)

Imionai nazwiskaorazpodpisyosóbw obecnosciktórychnastapiloprzekazaniemajatku:

. .....

.... .......................

Oswiadczam,zeprzeprowadzoneczynnoscizwiazanesaz przekazaniemjednostkizostalyprzeprowadzonewsposób
rzetelnyi zgodnyze stanemfaktycznym.Potwierdzam,zejednostkajest organizacyjnieprzygotowanadoprzejecia
i dorozpoczeciarokuszkolnego.

..........................................................................................
(datai czytelnypodpisdyrektoraprzekazujacego)

-- -----



Tabelanr 1doprotokolu
zdawczo-odbiorczego
skladnikówmajatkowych

Srodki trwale

· Budynki

· Budowle

· Maszyny,urzadzenia.sprzetgospodarczy,srodkitransportu

· Przedmiotynietrwale- wyposazeniewedlugprowadzonychewidencji

· Inne

...................................................................... ........................................................................
(podpisPrzekazujacego) (podpisglównegoksiegowego)

......................................................................
(podpisPrzejmujacego)

Ujazd,dnia .....

- -

Lp. Nrpozycjiz ksiegi Opis
inwentarzowei

Lp. Nrpozycjiz ksiegi Opis
inwentarzowej

Lp. Nrpozycjiz ksiegi Opis
inwentarzowej

Lp. Nrpozycjizksiegi Opis
inwentarzowej

Lp. Nrpozycjiz ksiegi Opis
inwentarzowei



.. --------..--

ZalacznikB doprocedury

Protokólzdawczo-odbiorczydokumentówksiegowych

. d . .
edspisanyw mu poml zy:

Przekazujacym- Pania/Panem: .............................
i Przejmujacym- Pania/Panem: .............................
wobecnosci:

· Pani/Pana:... ... ...............................
Stanowisko: .......................................

· Pani/Pana:................................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................

Wzwiazkuz przejeciemprzezPrzejmujacegoczynnoscidyrektorajednostki:
...................................................................................................................................................

(nazwai adresjednostki)

DyrektorPrzekazujacyprzekazujedokumentacjeksiegowaorazsprawyzwiazanez obslugarachunkowajednostki,
w tymznajdujacesiew tokuw chwilisporzadzanianiniejszegoprotokolu,wedlugtabelnr 1doniniejszegoprotokolu.
Niniejszyprotokólsporzadzonow 4 (czterech)jednobrzmiacychegzemplarzach,któreotrzymuja:

· dyrektorprzekazujacy,
· dyrektorprzejmujacy,
· glównyksiegowyGminnegoZarzaduOswiatyw Ujezdzie.

...................................................................... ........................................................................

(podpisPrzekazujacego) (podpisglównegoksiegowego)

......................................................................

(podpisPrzejmujacego)

Imionai nazwiskaorazpodpisyosóbw obecnosciktórychnastapiloprzekazaniemajatku:
............ ...... ............................................................ ................................................ ....

....... ... ....

Oswiadczam,zeprzeprowadzoneczynnoscizwiazanesaz przekazaniemjednostkizostalyprzeprowadzonewsposób
rzetelnyi zgodnyze stanemfaktycznym.Potwierdzam,zejednostkajest organizacyjnieprzygotowanadoprzejecia
i dorozpoczeciarokuszkolnego.

..........................................................................................

(datai czytelnypodpisdyrektoraprzekazujacego)

- --- - -



Tabelanr 1doprotokolu
zdawczo-odbiorczego
dokumentówksiegowych

*Wykazanew tabelizobowiazaniai naleznoscimuszabyc zgodnez zapisamiw ksiegachrachunkowych,
a saldokontamusipotwierdzonewyciagiembankowym.

Z dniem PrzekazujacyprzekazujePrzyjmujacemutokenoraz pieczecieszkolyi pieczecie
imienne,bedacenastaniedyrektoraprzekazujacego.

...................................................................... ,..............
(podpisPrzekazujacego) (podpisglównegoksiegowego)

,..............
(podpisPrzejmujacego)

Lp, Wykazdokumentówksiegowych
1. Raportkasowy Kwotanadzienprzekazania Uwagi

2. Wykazzaliczeknierozliczonych Zaliczkobiorca- kwota Terminrozliczenia

3. Zobowiazaniawobec Rodzaj dokumentu i wysokosc Terminzaplaty
kontrahentówi pracowników kwoty

4. Naleznosciwobeckontrahentów Rodzaj dokumentu i wysokosc Terminzaplaty
i pracowników kwoty

5. Sprawozdania,zestawienia Dlakogo Uwagi
i analizydosporzadzenia

6. Druki scislego zarachowania Stan Uwagi
- rodzaj

7. Inne



ZalacznikCdoprocedury

Protokólzdawczo-odbiorczyaktosobowychi sprawkadrowych

.
d

. .
edspisanyw mu poml zy:

Przekazujacym- Pania/Panem: ..............................
i Przejmujacym- Pania/Panem: .............................
w obecnosci:

· Pani/Pana:... ..................................
Stanowisko: ................................

· Pani/Pana:................................................................................................................................................
Stanowisko: .................
Wzwiazkuz przejeciemprzezPrzejmujacegoczynnoscidyrektorajednostki:

............................................................................................................................................................
(nazwai adresjednostki)

DyrektorPrzekazujacyprzekazujekompletaktosobowychorazsprawykadrowe,w tymznajdujacesiew tokuw chwili
sporzadzanianiniejszegoprotokolu,wedlugnastepujacegowyszczególnienia:

· aktaosobowewedlugtabelinr1,
· informacjaowykorzystanychi przyslugujacychurlopachpracowników,
· informacjao wszczetychprocedurachawansuzawodowegonauczycieli,
· informacjao odbywajacychsiewjednostcestazach,
· informacjao przydzialachczynnoscidlanauczycieliw rokuszkolnym ............
· inne:......................................................................................................................................................

Niniejszyprotokólsporzadzonow 3 (trzech)jednobrzmiacychegzemplarzach,któreotrzymuja:
· dyrektorprzekazujacy,
· dyrektorprzejmujacy,
· glównyksiegowyGminnegoZarzaduOswiatyw Ujezdzie.

"............................................................. ........................................................................
(podpisPrzekazujacego) (podpisglównegoksiegowego)

"......
(podpisPrzejmujacego)

Imionai nazwiskaorazpodpisyosóbw obecnosciktórychnastapiloprzekazaniemajatku:·... to.to , l..l..l .l l..l l.. l.l'" ... .......

...... ...... ... ............'" ...... .................. ...l..l........... ....................................

Oswiadczam,zeprzeprowadzoneczynnoscizwiazanesazprzekazaniemjednostkizostalyprzeprowadzonewsposób
rzetelnyi zgodnyze stanemfaktycznym.Potwierdzam,zejednostkajest organizacyjnieprzygotowanadoprzejecia
i dorozpoczeciarokuszkolnego.

l.........................................................................................
(datai czytelnypodpisdyrektoraprzekazujacego)



Tabelanr1
doprotokoluzdawczo-odbiorczego
aktosobowychisprawkadrowych

Akta osobowe

,..................................................................... ,.................
(podpisPrzekazujacego) (podpisPrzejmujacego)

Ujazd,dnia ..........

Lp. Imiei nazwisko CzescA-liczba CzescB-liczba CzescC-liczba
dokumentów dokumentów dokumentów



ZalacznikD doprocedury

Protokólzdawczo-odbiorczyakt osobowychi spraw kadrowych

.
d

. .
edspisanyw mu poml zy:

Przekazujacym- Pania/Panem: ... .............................
i Przejmujacym- Pania/Panem:... .............................
wobecnosci:

· Pani/Pana: ..................................
Stanowisko: .................................

· Pani/Pana:.................................................................................................................................................
Stanowisko: ....................................

Wzwiazkuz przejeciemprzezPrzejmujacegoczynnoscidyrektorajednostki:
............................................................................................................................................................

(nazwai adresjednostki)

Dyrektor Przekazujacyprzekazujedokumentydotyczaceorganizacjipracy placówki wedlug nastepujacego
wyszczególnienia:
· arkuszorganizacyjnyi aneksydo arkuszaorganizacyjnego(wersjapapierowai elektroniczna- dataostatniego

aneksu),
pierwotnystatutjednostki,statutyzmienianeuchwalamiradypedagogicznejorazaktyzalozycielskie(dataostatniej
zmianydokonanejprzezradepedagogiczna),
zarzadzeniadyrektoraszkoly/placówki(regulaminy,procedury,itp.)- nr i dataostatniegozarzadzenia,
protokolyposiedzenradypedagogicznej(ostatniprotokólz dnia ..),
protokolykontroliorganówzewnetrznychwedlugksiazkikontroli,
prowadzoneprzezjednostkerejestry(rejestrzarzadzen,umów,zamówienpublicznychitp.- dataostatniegowpisu
w rejestrze),
informacjao trwajacychprocedurachudzielaniazamówienpublicznych,
inne:
".....................................................................................................................................................

Niniejszyprotokólsporzadzonow 3 (trzech)jednobrzmiacychegzemplarzach,któreotrzymuja:
· dyrektorprzekazujacy,
· dyrektorprzejmujacy,
· glównyksiegowyGminnegoZarzaduOswiatyw Ujezdzie.

...................................................................... ........................................................................
(podpisPrzekazujacego) (podpisPrzejmujacego)

Imionai nazwiskaorazpodpisyosóbw obecnosciktórychnastapiloprzekazaniemajatku:.... ..........

. ... ...... .............

Oswiadczam,zeprzeprowadzoneczynnoscizwiazanesaz przekazaniemjednostkizostalyprzeprowadzonewsposób
rzetelnyi zgodnyze stanemfaktycznym.Potwierdzam,ze jednostkajest organizacyjnieprzygotowanado przejecia
i dorozpoczeciarokuszkolnego.

..........................................................................................
(datai czytelnypodpisdyrektoraprzekazujacego)

----


