
 

KA. 0050.151.2018 
 Zarządzenie 151/2018 

Wójta Gminy z dnia 11 grudnia 2018r 

 
 

w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 
FINN w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 
 

 
Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 
994 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 2 i 3 Instrukcji Kancelaryjnej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)  
 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W celu wspomagania tradycyjnego systemu obiegu dokumentacji  

w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej wprowadza się Elektroniczny 
System Obiegu Dokumentów „FINN”.  

2. Dokumentacja spraw prowadzonych w systemie FINN gromadzi 

odwzorowanie cyfrowe dokumentów lub informacje o dokumentach 
gromadzonych w postaci papierowej. 

3. Całość dokumentacji należy gromadzić i przechowywać w teczkach 
aktowych. 

4.  Dekretacji dokonuje Wójt/Sekretarz Gminy na pismach w postaci 

papierowej.  
§ 2 

 
System FINN jest obowiązkowy do stosowania przez wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy zgodnie z nadanymi uprawnieniami. 

 
 

§ 3. 

 
Określa się zadania pracowników Urzędu Gminy obsługujących poszczególne 

elementy systemu FINN: 
1) pracownicy kancelarii uprawnieni do przyjmowania i wysyłania przesyłek: 

a) elektronicznie rejestrują korespondencję, 

b) skanują dokumenty z postaci papierowej do elektronicznej, 
c) przesyłają korespondencję zgodnie z dekretacją, 
a) sporządzają wydruki Rejestru korespondencji wychodzących (RKW)  

i wysyłają  korespondencję. 
2) Sekretarz Gminy: 

a) kontroluje rejestr spraw przeterminowanych, 
b) kontroluje wielopoziomowe korespondencje. 

3) Kierownicy Referatów Urzędu: 

a) wyznaczają zastępstwa, 



b) generują postanowienia o przedłużeniu terminy załatwienia sprawy, 

c) przeglądają statystyki pracy pracowników Referatu, 
d) dekretują elektronicznie dokumenty, 
e) przydzielają sprawy merytorycznym stanowiskom pracy, 

f) przeglądają rejestry, 
g) przejmują sprawy podwładnych, 

h) zatwierdzają dokumenty końcowe w załatwianych sprawach. 
4) Pracownicy Referatów i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy: 

b) tworzą akt sprawy, 

c) posiadają wgląd do teczek z możliwością wydruku ich zawartości  
w postaci spisu spraw, 

d) przygotowują do akceptacji projekt decyzji, postanowień, pism, 

e) elektronicznie adresują koperty, wprowadzają dane do Rejestru 
korespondencji wychodzących (RKW)i przekazują na Kancelarię. 

 
§ 4. 

Przesyłki, których adresatem jest Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej, 

traktowane są jako korespondencja  urzędowa i otwierane są w Kancelarii  
z wyłączeniem przesyłek:  

a) oznaczonych jak „oferta” w ramach prowadzonych procedur zamówień 
publicznych, naborów, konkursów, 

b) sądowych adresowanych imiennie do osób zatrudnionych w Urzędzie oraz 

z Sądu Okręgowego do USC, 
c) zaopatrzonych klauzulą „zastrzeżone” lub „poufne”, „tajemnica skarbowa”. 
 

§ 5. 
1. Wyodrębnia się dokumentację nietworzącą akt spraw, która nie została 

przyporządkowana do spraw, a jedynie do klasy z wykazu akt. 
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 , stanowią w szczególności: 

1) pisma przysłane tylko do wiadomości Urzędu Gminy, dokumentacja 

finansowo-księgowa (rachunki, faktury i inne dokumenty księgowe), 
2) opracowania, raporty, analizy,   

3) zaproszenia, życzenia, podziękowania,  
4) dokumenty kadrowe. 

§ 6 

 
W zakresie dotyczącym obiegu korespondencji nieuregulowanym  
w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie zasady zawarte w instrukcji 

kancelaryjnej. 
§ 7 

 
Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi 
Gminy. 

§ 8 
Traci moc Zarządzenie Nr 0050/8/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy we Wręczycy 

Wielkiej. 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2019 r.  
                                                          Wójt Gminy 

                                                      mgr Tomasz Osiński 


