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Oznaczenia drukow ścisłegozarachowania, które nie posiadają nadanych przez drukarriię
serii i tlut-lterów, dokonuje się naslępująco:
kazdy egzernplarz druku nalezy oznaczyć pieczątką.
kazdy egzenrplarz należy oznacz5lć kolejnym numerem ewidencyjnyrn.
obok numeru druku ścisłegozarachowania, odpowiedzialny za ewidencję druków
pracownik składa swój podpis.
W przypadku druków broszurorł,ych (w blokach). należy dodatkowo na okładce każdego
bloku odnotować (dot1,,czy to równiez drukorv posiadających serie i numery nadane
w drukarni):
numer kolejny bloku.
numer kaft bloku od nr .............. do ilI .,..........,.,
liczbę kar1 każdego bloku, pośrł,iadczonąpodpisem osoby odpowiedzialnej za gospodarkę
drukami ścisłegozarachowania. a rł, odniesieniu do dowodów wpłaty - przęz księgowego
iednostki lub osobę przez niego upowaznioną,
Poszczególne bloki dowodów wpłaty i wypłaty na\eży ponumerować w nronrencie
przyjęcia l zaprzychodorł,ać w księdze druków ścisłegozarachowania. Poszczęgólne karly
bloków nalezy ponumerować bezpośrednio przed wydaniem ich do uzytku" w celu
zachowania ciągłościnumerów w ciągu roku. Na okładce nalezy wpisać numery kart
bloku. Po wyczetpaniu bloku. przy wydaniu następnego, na okładce należy wpisać okres"
w którl,m druki zostałv wvkorzystane.
Arkusze spisu z natury rownież traktuje się jako drtrki ścisłegozarachowania. Nadaje się
im, przed wydaniem ich osobie upowaznionej do odbioru. kolejny numer i od tego
momentu są drukami ścisłegozarachowania. Niedopuszczalne jest wydawanie do użl.tku

druków ścisłegozarachow-ania nieujętych w ewidencji oraz nieposiadających wszystkiclr
wl,mienionych rł,yzej oznaczęń.
4. Dokumenty generowanę za pomocą programów komputerowych rnają autonratycznie

nadany numer i specyfikację rodzajową.
5. Ewidęncię lł,szystkich druków,ścisłego zarachowania prowadzi się odrębnie w miarę

potrzeb dla kazdego rodzaju bloktr w księdze druków ścisłegozarachowania o
pon umerowanych stronach.

Na ostatniej stronie księgi należy lł,pisać:
Księga zav,ieru
slron, slolrnie
., koleino ponumerolłanych,
przesznurov,anycll i zulakrnt,alrycł, a następnie zaopatrzyć podpisem kierownika jednostki lub
osoby upow-aznionej oraz głównego księgowego.
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Podstawę zapisow w księdze druków ścisłegozarachowania stanowią:
dla przychodu - protokół komisji dokonującej przyjęcia i ocechowania druków wraz
z podpisem rachunku dostawcy" ewentualnie dowodu przyjęcia"
dla rozchodu - pokwitow-anie osoby upowaźnionei do odbioru druków. udokumentowane
upowaznieniem i ewentualnie dowodem wydania.

