
Zarządzenie nr 17/2010 
z dnia 30.11.2010 r. 

 
Dyrektora Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach 

w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora nr 2 z 05.02.2008 r. – gospodarka magazynowa 
 
 
 

§ 1 
 
 

W  załączniku nr 1 do zarządzenia dyrektora  nr 2 z  05.02.2008  r.  w rozdziale III –   
„ Ewidencja i dokumentacja magazynowa” wprowadza się następujące zmiany: 

 
1.  § 6 otrzymuje brzmienie : 
 
1.Ewidencja magazynowa moŜe być prowadzona zarówno systemem ręczny jak  
 i komputerowym z wykorzystanie programu komputerowego „Stołówka”  firmy ProgMan 
Software. 
 
2. Magazynier jest zobowiązany  do prowadzenia bieŜącej ewidencji ilościowo- wartościowej 
zapasów przechowywanych w magazynie. W dokumentacji magazynowej nazwa 
poszczególnych materiałów winna odpowiadać nazwie określonej w rachunkach i dowodach 
dostawy, wystawionych przez dostawcę. 
Miejsce składowania oznacza się wywieszką materiałową wzór załącznik nr 2 
Wszystkie obroty magazynowe musza być odzwierciedlone na kartotekach magazynowych.  
Pierwszym zapisem w ewidencji magazynowej jest stan zapasów wykazanych w spisie  
inwentaryzacyjnym. Wszystkie dalsze zapisy w ewidencji magazynowej dotyczące 
przychodów i rozchodów mogą odbywać się tylko na podstawi dokumentów obrotu 
magazynowego 
 
3.W ewidencji prowadzonej systemem ręcznym kartotekę magazynową zakłada magazynier 
nanosząc na nią nazwę materiału  , jednostkę miary, symbol kartoteki , następnie dostarcza ją  
do BAEO do działu księgowości gdzie zostaje wpisana do rejestru a na kartotece umieszcza 
się nr pod , którym została zarejestrowana . Ewidencję prowadzi się oddzielnie dla kaŜdego 
materiału w formie kartotek ilościowych. Wzór załącznik nr 1 
 
4.W placówkach w  , których  prowadzi się  ewidencję systemem komputerowym 
dokumentacje magazynową prowadzi się w wersji elektronicznej . Kartoteki magazynowe   
drukuje się na koniec roku oraz w ciągu roku  w razie przeprowadzenie inwentaryzacji lub 
kontroli. 
 
2 .§ 8 otrzymuje brzmienie: 
 
Przyjmowanie materiałów do magazynu moŜe odbyć się tylko na podstawie takich dowodów 
jak: faktury, rachunki, protokoły przerobu, przyjęcia oraz na podstawie dowodów dostawy .  
Przyjęcie materiałów do magazynu powinno poprzedzać : 

1. przeliczenie, zwaŜenie lub obmiar przedmiotu dostawy 
2. sprawdzenie czy przedmiot dostawy odpowiada jakości, rodzajowi, gatunkowi  

i wymogą określonym w dokumencie dostawy 



Wydawanie materiałów z magazynu moŜe odbyć się tylko na podstawie takich dowodów jak: 
raport Ŝywieniowy-jadłospis i magazyn wyda.  
  
Na dokumentach stanowiących dowód przyjęcia do magazynu winna być adnotacja  
o wpisaniu materiałów do kartotek magazynowych wraz z podpisem magazyniera a przy 
prowadzeniu ewidencji systemem ręcznym przy danym artykule symbol kartoteki , na którą 
został naniesiony przychód.  
 
Dokumenty stanowiące podstawę rozchodu z magazynu winny być podpisane przez  
magazyniera ( intendenta) , osobę której wydano materiały oraz podpis dyrektora.  
W przypadku gdy dyrektor pełni równieŜ funkcję magazyniera wystarczą dwa podpisy .  
Na druku winna być określona data wydania, nr kolejny, nazwa materiału, jednostka miary,  
ilość , cena jednostkowa oraz wartość.  
 
 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 30 listopada 2010 r. z mocą obowiązującą od  
1 września 2010 r. 
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