
Spis treści płyty CD 

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu.  

Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r. 

 

I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej  

1. Statut gminy z uwzględniłem zmian wprowadzonych przez ustawę z 11.1.2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 

kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130).   

2. Zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej 

3. Zarządzenie w sprawie wdrożenia regulaminu zarządzania ryzykiem 

4. Regulamin zarządzania ryzykiem 

5. Zarządzenie w sprawie określenia wytycznych w zakresie ustalenia systemu zarządzania 

ryzykiem 

6. Regulamin w zakresie ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem 

7. Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych 

8. Regulamin organizacyjny urzędu miasta 

9. Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i dokumentowania kontroli resortowej w 

jednostkach podległych i nadzorowanych  

10. Roczny plan kontroli  

11. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dla kontrolera  

12. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dla biegłego rewidenta  

13. Program kontroli  

14. Protokół  

15. Projekt wystąpienia pokontrolnego  

16. Wystąpienie pokontrolne  

17. Informacja o wynikach kontroli  

18. Zarządzenie w sprawie udostępniania informacji publicznej i publikowanie dokumentów w 

BIP 

19. Regulamin audytu wewnętrznego* 

 



II. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych  

1.  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych* 

2.  Upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych* 

3.  Rejestr czynności przetwarzania danych* 

4.  Klauzula informacyjna (art. 13 RODO)* 

5.  Klauzula informacyjna (art. 14 RODO)* 

6.  Rejestr czynności przetwarzania* 

7.  Rejestr kategorii czynności przetwarzania* 

8.  Rejestr naruszeń (wzór 1)* 

9.  Rejestr naruszeń (wzór 2)* 

10.  Uchwała w sprawie powołania IOD* 

11.  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych* 

12.  Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego IOD* 

 

III. Dokumentacja z zakresu gromadzenia środków publicznych  

1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia procedur dochodzenia należności o 

charakterze cywilnoprawnym z tytułu gospodarowania nieruchomościami  

2. Pozew (nakaz zapłaty)  

3. Zarządzenie w sprawie zasad kontroli wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu oraz zasad 

egzekwowania zwrotu dotacji do budżetu Gminy 

4. Upomnienie 

5. Tytuł wykonawczy 

6. Instrukcja dla służb organu podatkowego gminy w zakresie realizacji dochodów z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 

 

IV. Dokumentacja z zakresu  wydatkowania  środków publicznych 

1.  Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro  

2.  Wniosek w sprawie zamówienia do 30 000 euro  

3.  Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro  



4.  Wniosek o rozpoczęcie postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego o 

wartości przekraczającej 30 000 euro 

5.  Regulamin pracy komisji przetargowej 

6.  Polecenie wyjazdu w podróż służbową  

7.  Rachunek kosztów podroży na terenie kraju  

8.  Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej  

9.  Oświadczenie pracownika o okolicznościach mających wpływ na świadczenia związane z 

podróżą służbową  

10.  Karta planowania wydatku  

11.  Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury i zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania 

wydatków budżetowych  

12.  Procedury i zasady ewidencji zaangażowania środków na wydatki budżetu  

13.  Zarządzenie w sprawie określenia zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze 

służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych 

przy ich wykorzystaniu  

14.  Regulamin w sprawie określenia zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze 

służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych 

przy ich wykorzystaniu przez pracowników  

15.  Decyzja o przyznaniu służbowej karty płatniczej  

16.  Umowa o korzystanie z karty płatniczej do celów służbowych  

17.  Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  

18.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie z wynagrodzenia za pracę należności z tytułu 

wykorzystania służbowej karty płatniczej niezgodnie z regulaminem  

19.  Zasady, sposób oraz tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz 

rozliczania dokonywanych przy ich wykorzystaniu operacji finansowych w jednostkach 

organizacyjnych Gminy 

20.  Regulamin pracy komisji powołanej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie 

nieruchomości* 

21.  Instrukcja aktualizacji podstawowej kwoty dotacji* 

22.  Regulamin planowania i wydatkowania środków w układzie zadaniowym * 

V. Dokumentacja związana z gospodarowaniem składnikami majątku  



1. Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone 

mienie 

2. Karta użytkowania urządzeń informatycznych i osobistego wyposażenia  

3. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi 

4. Dokument przemieszczania składnika majątku 

5. Wniosek o likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych 

6. Oświadczenie dotyczące składników majątku  

7. Wniosek o ocenę przydatności składników majątku ruchomego i uznanie go za zbędny 

8. Zarządzenie prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych 

(zgodnie z KŚTR obowiązującym od 1.1.2018 r.) 

9. Instrukcja ewidencji środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 

października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 poz. 1864) 

10. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej  

11. Instrukcja magazynowa  

12. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej  

13. Instrukcja kasowa 

 

VI. Dokumentacja związana z procesem pracy  

1.  Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

2.  Regulamin wyboru przedstawiciela załogi 

3.  Informacja o wyborze przedstawiciela załogi 

4.  Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego do korzystania z 

funduszu 

5.  Wniosek o przyznanie zapomogi 

6.  Wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego 

7.  Wniosek o refundację „wczasów pod gruszą” 

8.  Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka 

9.  Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej 



10.  Umowa o przyznanie pożyczki mieszkaniowej 

11.  Karta ewidencji korzystania z ZFŚS 

12.  Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

13.  Umowa zlecenia zawierająca regulacje związane z płacą minimalną 

14.  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania 

15.  Regulamin wynagradzania 

16.  Regulamin w sprawie wynagradzania nauczycieli* 

17.  Regulamin pracy 

18.  Umowa o korzystanie z mienia powierzonego 

19.  Protokół przekazania sprzętu do użytkowania 

20.  Umowa powierzenia samochodu pracownikowi 

21.  Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS* 

22.  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze* 

23.  Lista najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru na wolne stanowisko urzędnicze* 

24.  Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze* 

25.  Zarządzenia w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej* 

26.  Procedura w sprawie zasad planowania szkoleń* 

 

VI. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 

1.  Polityka rachunkowości 

2.  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 

3.  Instrukcja inwentaryzacyjna 

4.  Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo-okolicznościowej)  

5.  Harmonogram inwentaryzacji rocznej  

6.  Ewidencja arkuszy spisy z natury  

7.  Polecenie przeprowadzenia spisu z natury  

8.  Oświadczenia 



9.  Arkusz spisu z natury  

10.  Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury  

11.  Sprawozdanie zespołu spisowego  

12.  Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych  

13.  Protokół inwentaryzacji kasy  

14.  Zbiorczy protokół weryfikacji aktywów i pasywów  

15.  Protokół komisji inwentaryzacyjnej sporządzony na zakończenie inwentaryzacji 

16.  Zarządzenie w sprawie centralizacji VAT 

17.  Zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych  

18.  Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych  

19.  Zarządzenie w sprawie instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania  

20.  Instrukcja w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania 

21.  Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę  

22.  Upoważnienie do pobrania druków ścisłego zarachowania  

23.  Zasady rozliczania druków ścisłego zarachowania w jednostce  

24.  Protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania  

25.  Protokół z likwidacji druków ścisłego zarachowania 

26.  Uchwała Rady Miasta w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla szkół i 

placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto* 

27.  Statut Centrum Usług Wspólnych* 

28.  Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a 

jednostkami obsługiwanymi Miasta* 

29.  Instrukcja w zakresie ustalania prewspółczynnika dla celów realizacji uprawnienia do 

obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego* 

30.  Instrukcja w zakresie ustalania współczynnika dla celów realizacji uprawnienia do obniżenia 

podatku należnego o wartość podatku naliczonego* 

31.  Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta w sprawie wytycznych do zakładowych planów 

kont niezbędnych do sporządzenia informacji dodatkowej* 

32.  Instrukcja w zakresie mechanizmu podzielonej płatności* 


