
       Załącznik nr 1 
 

      do zarządzenia Dyrektora DPS Nr 9/2022 
                                        

           z dnia 30 maja 2022 r.  

 
Procedura gospodarki magazynowej 

dotycząca cyklicznych dostaw artykułów spożywczych, środków czystości i bhp 

 
I. Planowanie zamówień.  

1. Zamówienia realizuje magazynier lub zastępujący go pracownik Działu 

Administracyjno - Gospodarczego, w oparciu o zawarte umowy na sprzedaż 

i dostawy, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Domu w sprawie regulaminu udzielania 

zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie, 

o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto. 

2. Podstawą realizacji zamówień dla magazyniera są: 

- zapotrzebowanie dekadowe lub w wyjątkowych okolicznościach na dłuższy czas 

(jadłospis) i zapotrzebowanie sporządzane przez dietetyka,  

- propozycja miesięcznego zapotrzebowania z pralni i kuchni, będąca podstawą do 

sporządzenia wniosku zakupu, 

- wnioski o dokonanie zakupu sporządzone w innej komórce organizacyjnej. 

II.   Składanie zamówień do dostawców. 

 Zamówienia składa magazynier lub zastępujący go pracownik Działu Administracyjno 

    - Gospodarczego, w terminie i formie ustalonej w umowie z danym dostawcą, poprzez 

    określenie zamawianego asortymentu i ilości oraz  terminu dostawy. 

III.   Przyjęcie towaru. 

1. Towar od dostawcy, niezwłocznie po jego dostarczeniu, przyjmuje magazynier lub 

zastępujący go pracownik Działu Administracyjno - Gospodarczego,a w szczególnych 

przypadkach pracownik kuchni. 

2. Do obowiązków przyjmującego dostawę należy: 

- sprawdzenie zgodności dostarczonych towarów z fakturą w odniesieniu do 

przedmiotu dostarczonego towaru i jego ilości oraz jakości (termin przydatności, 

świeżość, brak uszkodzeń opakowań lub bezpośrednio towaru), 

- czytelne pokwitowanie odbioru na dokumencie dostawy, 

- rozlokowanie dostarczonego towaru; w przypadku towaru o dużej wadze, bądź 

nieporęcznego, do rozlokowania towaru zaangażowany zostaje dodatkowo inny 

pracownik Działu Administracyjno - Gospodarczego, w tym w szczególności kierowca 

- konserwator i inspektor ds. administracyjno - gospodarczych. 



3. Towar zostaje rozlokowany w przeznaczonych do tego miejscach w magazynie, 

     wyznaczonych miejscach składowania lub bezpośrednio na bloku żywienia. Towar 

     zostaje odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

4.  Magazynier lub zastępujący go pracownik, na stanowisku pracy biurowej: 

    - sprawdza zgodność dostawy z zamówieniem, 

    - kontroluje merytorycznie dokument dostawy oraz zgodność cen towarów na 

    fakturze z zawartymi umowami, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

    dostawy, wdraża procedurę reklamacyjną, sporządza dokument PZ z datą dnia 

    dostawy, opisuje fakturę pod względem merytorycznym i przekazuje do kierownika 

    Działu Administracyjno -  Gospodarczego. 

IV.   Wydawanie towaru z magazynu. 

1.  Artykuły spożywcze dla kuchni wydaje magazynier lub zastępujący go pracownik, 

pracownikowi kuchni w magazynie spożywczym od poniedziałku do czwartku na 

dzień następny, w piątek lub dzień przed dniami wolnymi na dni wolne i pierwszy po 

wolnym dzień pracy. 

2. Artykuły spożywcze wydawane są kuchni na podstawie zlecenia wydania 

z magazynu artykułów spożywczych na dany dzień, sporządzonego i podpisanego 

przez dietetyka. Oryginał zlecenia pozostaje w dokumentacji magazyniera. Kopia 

przekazywana jest do kuchni za potwierdzeniem odbioru Pracownika kuchni. 

3. Artykuły spożywcze na oddział wydawane są z magazynu na podstawie zlecenia 

wydania z magazynu artykułów spożywczych na 7 dni, sporządzonego i podpisanego 

przez dietetyka. Oryginał zlecenia pozostaje w dokumentacji magazyniera. Kopia 

przekazywana jest kierownikowi Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego za 

potwierdzeniem odbioru. Artykuły spożywcze dostępne dla mieszkanek przez całą 

dobę w gabinecie zabiegowym lub w innych wyznaczonych miejscach, o których 

mieszkanki zostają poinformowane. 

4. Artykuły chemii gospodarczej wydaje kierownik Działu Administracyjno 

- Gospodarczego lub zastępujący go pracownik, pokojowym, w miejscu składowania 

artykułów, w miarę zgłaszanych potrzeb, na podstawie zatwierdzonego wniosku 

o dokonanie zakupu. Odebranie artykułów zostaje potwierdzone podpisem osoby 

odbierającej. 

5. Magazynier lub zastępujący go pracownik, na stanowisku pracy biurowej: 

- sporządza dokumenty (protokół przerobu i RW) dotyczące przerobu własnego 

w kuchni Domu (wg. zlecenia wydania z magazynu artykułów spożywczych, 

opracowanego i zaparafowanego przez dietetyka), 

- każdorazowo sporządza dokument RW z datą wydania towaru. 



 

V.    Opracowanie dokumentacji. 

1. Dokumentację magazynową (PZ, RW i dokumenty korygujące) sporządza magazynier 

    przy pomocy oprogramowania ARISCO lub innego wykorzystywanego w Domu. Dane 

    są przetwarzane i przechowywane przez urządzenia serwera Domu. 

2. W odniesieniu do faktury dostawcy, po jej merytorycznym sprawdzeniu: 

- stempluje datownikiem, pieczęcią „sprawdzono pod względem merytorycznym”, gdy 

jest zawarta umowa na sprzedaż i dostawę, pieczęcią „umowa nr…”, opisuje. 

3. W odniesieniu do dokumentu RW: 

- kontroluje poprawność wprowadzonych danych z zawartymi na zleceniu wydania, 

- przekazuje do sprawdzenia Inspektorowi ds. administracyjno - gospodarczych, 

4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1, 2, 3 oryginały dokumentów wraz 

z dokumentami źródłowymi zostają przekazane do Działu Finansowo - Księgowego. 

5. Magazynier raz na kwartał wykonuje import danych magazynowych do modułu 

„Planowanie zamówień publicznych”. 

VI.   Okresowa kontrola. 

Kontrola polega na sprawdzeniu przez kierownika Działu Administracyjno 

- Gospodarczego, przy udziale Magazyniera, zgodności stanu faktycznego z zapisem 

w kartotece magazynowej, losowo wybranego asortymentu, raz w miesiącu lub 

wg. potrzeb. Po elektronicznej rejestracji wszystkich dokumentów przychodu i rozchodu, 

magazynier sporządza zestawienie stanów magazynowych na dzień kontroli i porównuje 

ze stanem faktycznym z natury. W przypadku pojawienia się różnic lub 

przeterminowanych towarów magazynier sporządza pisemne wyjaśnienie i przedstawia 

je dyrektorowi. 

VII.   Inwentaryzacja. 

      Odbywa się na podstawie odrębnego zarządzenia dyrektora i instrukcji inwentaryzacji. 

 


