Zał cznik nr 1
do Zarz dzenia Nr SG.120.11.2012
Burmistrza Zdzieszowic
z dnia 13 kwietnia 2012 r.

( zał cznik nr 9)

Zasady ochrony i przechowywania dowodów ksi gowych i ksi g rachunkowych.

1. Ksi gi rachunkowe, dowody ksi gowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe
przechowywane s w oryginalnej postaci w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób
pozwalaj cy na ich łatwe odszukanie na stanowiskach osób, którym czynno ci z zakresu
ksi gowo ci zostały powierzone, do momentu przekazania do zakładowego archiwum.
W tym czasie osoby te zobowi zane s do nale ytego ich chronienia przed niedozwolonymi
zmianami, nieupowa nionym rozpowszechnianiem lub zniszczeniem. W tym celu, dowody
ksi gowe i ksi gi rachunkowe przechowywane s w meblach biurowych zamykanych na klucz.
2. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegaj trwałemu przechowywaniu.
Pozostałe zbiory przechowuje si co najmniej przez okres:
1) ksi gi rachunkowe – 5 lat,
2) dowody ksi gowe za wyj tkiem inwestycji, po yczek, kredytów, roszcze dochodzonych w
post powaniu cywilnym lub obj tym post powaniem karnym albo podatkowym i zada
realizowanych przy udziale rodków europejskich - 5 lat
3) dowody ksi gowe, ksi gi pomocnicze zada realizowanych przy udziale rodków europejskich w
terminie okre lonym w umowie,
4) dowody ksi gowe dotycz ce inwestycji, po yczek, kredytów, roszcze dochodzonych w
post powaniu cywilnym lub obj tym post powaniem karnym albo podatkowym – przez 5 lat od
pocz tku roku nast puj cego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i post powanie
ostatecznie zostały zako czone, spłacone,
5) karty wynagrodze pracowników, listy płac, rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne –
50 lat,
6) dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat.
Okresy przechowywania oblicza si od pocz tku roku nast puj cego po roku obrotowym, którego
dane zbiory dotycz .
3. Udost pnienie osobom trzecim zbiorów lub ich cz ci :
1) do wgl du na terenie jednostki – wymaga zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego
upowa nionej,
2) poza siedzib jednostki – wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki oraz pozostawienia w
jednostce potwierdzonego spisu przyj tych dokumentów.

