
Zarządzenie Nr 9/2013
Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego 

z dnia 14 czerwca 2013 r.
W sprawie wprowadzenia zmian :

 Zasad (polityki) rachunkowości oraz Instrukcji sporządzania, 
kontroli      i obiegu dokumentów dla projektu systemowego pod nazwą

 „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1
Na podstawie:

-  aneksu  Nr  MT-09.02.00-18-001/12-02  do  umowy  partnerskiej  Nr  MT-

09.02.00-18-001/12-01 z dnia 15 czerwca 2012 r. zawartej  na rzecz realizacji 

projektu  WND-POKL.09.02.00.-18-001/12   podkarpacie  stawia  na 

zawodowców  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

zawartego  na podstawie art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia  polityki  rozwojowej   (Dz.  U.  z  2009 Nr 84 poz.  7812 z  późn. 

zmianami) w dniu 12 czerwca 2013 r. 

dokonuje się następujących zmian

W zasadach  (polityce) rachunkowości  projektu systemowego: „Podkarpacie 
stawia na zawodowców” w dziale II Rachunkowość projektu  pkt  2 dodaje 
się  w brzmieniu:
56 1240 2744 1111 0010 5059 5416  Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny 
ul. Kościuszki 30,  39-400 Tarnobrzeg zwanego dalej –  MOZE.

W  Zał. Nr 2 do Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów Projektu 
systemowego: „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w karcie wzorów podpisu dodaje 
się 
KARTA  WZORÓW  PODPISU MOZE w Tarnobrzegu

Karta wzorów podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej 
Rodzaj dokumentów
księgowych

Imię i nazwisko oraz
stanowisko służbowe
upoważnionego

Wzór podpisu
upoważnionego



Rachunki, faktury Vat,
listy zasiłków, listy płac, 
delegacje,
umowy zlecenia,
deklaracje ZUS,

Małgorzata Mazurek – 
Dyrektor

Karta wzorów podpisu osób upoważnionych do stwierdzenia zgodności
operacji gospodarczej z planem finansowym

Rodzaj dokumentów
księgowych

Imię i nazwisko oraz
stanowisko służbowe
upoważnionego

Wzór podpisu
upoważnionego

Rachunki, faktury Vat,
listy zasiłków, listy płac, 
delegacje,
umowy zlecenia,
deklaracje ZUS, PK

Anna Kucharska – 
Główny księgowy

Karta  wzorów  podpisu  osób  upoważnionych  do  potwierdzenia  wydatku 
dokonanego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej, 
stanowisko

Wzór podpisu upoważnionego

Małgorzata Mazurek – Dyrektor

Karta  wzorów  podpisu  osób  upoważnionych  do  zatwierdzania  dokumentów 
księgowych
Imię i nazwisko osoby upoważnionej Wzór podpisu upoważnionego
Anna Kucharska –Główny Księgowy

Małgorzata Mazurek – Dyrektor

Karta wzorów podpisu osób upoważnionych do kontroli formalno-rachunkowej
Rodzaj 
dokumentów
księgowych

Imię i nazwisko oraz
stanowisko służbowe
upoważnionego

Wzór podpisu
upoważnionego

Rachunki, faktury 
Vat,
listy zasiłków, 
listy płac, 

Małgorzata Durda-Czechura – 
Inspektor



delegacje,
umowy zlecenia,
deklaracje ZUS, 
PK

     

§ 2

      Wprowadzenie Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Miejskiego 
Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 12 
czerwca 2013 r. 

            
                                                                                                                                  Dyrektor Miejskiego 
Oświatowego
                                                                                                             Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu
                                                                                                                 
                                                                                                                               Małgorzata Mazurek 


