
Zarządzenie Nr ^ / V I I / 2 0 1 5 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 4^ listopada 2015 r. 

w sprawie: wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli  

i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U . z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 

1333). 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta Zgierza instrukcję określającą zasady 

sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych, stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów 

księgowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. 1. Za prawidłowe stosowanie niniejszej instrukcji odpowiadają wszyscy pracownicy 

zatrudnieni w Urzędzie Miasta Zgierza. 

2. Zobowiązuje się naczelników wydziałów do zapoznania podległych pracowników 

z treścią instrukcji. 

3. Pracownicy Urzędu Miasta Zgierza z tytułu powierzonych i m obowiązków 

służbowych winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać 

zawartych w niej postanowień. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 235/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 października 

2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, 

kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza, 

zmienione zarządzeniem Nr 17/VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 grudnia 

2014 r. i zarządzeniem Nr 40/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 lutego 



Załącznik Nr 1 do 

zarządzenia Nr 15 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia/$ listopada 2015 r. 

Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu, kontroli 

i archiwizowania dokumentów księgowych 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Zasady postępowania w zakresie opracowania dokumentów stanowiących dowody 

księgowe oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych określone są w ustawie 

o rachunkowości. 

2. Dokumentacja księgowa to zbiór właściwie sporządzonych dokumentów (dowodów 

księgowych), odzwierciedlających w skróconej formie treść operacji i zdarzeń 

gospodarczych, podlegających ewidencji księgowej. Każdy dowód księgowy musi 

odpowiadać ustawowo określonym wymaganiom. Przede wszystkim powinien 

on zawierać określone elementy niezbędne do wyczerpującego odzwierciedlenia 

dokonanej operacji gospodarczej. 

3. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 

a w odniesieniu do wewnętrznych operacji - wskazanie uczestniczących komórek 

organizacyjnych. 

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach 

naturalnych; 

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także 

datę sporządzenia dowodu; 

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto 

składniki aktywów; 

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 

rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 

rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania; 
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7) sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym (podpisy 

i pieczątki osób upoważnionych oraz daty dokonania czynności); 

8) zatwierdzenie do wypłaty przez kierownika i głównego księgowego; 

9) oznaczenie numerem określającym powiązanie dowodu księgowego z zapisami 

księgowymi dokonanymi na jego podstawie. 

4. Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim lub w języku obcym, 

jeżeli dotyczy realizacji operacji gospodarczych z kontrahentem zagranicznym (w takim 

przypadku powinno być do niego dołączone wiarygodne tłumaczenie na język polski). 

Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich 

wartości na walutę polską wg kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji 

gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że 

przeliczenie to zapewnia system przetwarzania danych, co jest potwierdzone 

odpowiednim wydrukiem. 

5. Podstawą księgowań są dowody źródłowe (dowody księgowe stwierdzające dokonanie 

operacji gospodarczej): 

1) zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, 

2) zewnętrzne własne - przekazane w oryginale kontrahentom, 

3) wewnętrzne - dotyczące operacj i wewnątrz j ednostki. 

4) zbiorcze - służące dokonaniu łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które 

muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione i załączone do dowodu, 

5) korygujące poprzednie zapisy - w szczególności faktury i noty korygujące - dowody 

obce lub zewnętrzne własne, oraz wewnętrzne dowody „Polecenia księgowania", 

służące do sprostowania zapisów księgowych, lub storn, 

6) zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu 

źródłowego, lub - wobec braku możliwości jego otrzymania, 

7) rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów 

klasyfikacyjnych, lub dokumentujące wszelkiego typu przeksięgowania o charakterze 

technicznym, np. otwarcie ksiąg, przeniesienia między ewidencjami, przeksięgowania 

w końcu roku, itp. 

6. Dowody księgowe powinny być wystawione w sposób staranny, czytelny, trwały 

i rzetelny, to jest zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej; 

być kompletne, zawierające wszystkie dane wymagane przepisami i wynikające 

z operacji, które dokumentują; być wolne od błędów rachunkowych, zostać opatrzone 
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numerem kolejnym według przyjętych w jednostce zasad numerowania dowodów 

księgowych. 

7. Błędy w dowodach wewnętrznych, oraz opisy i adnotacje własne jednostki dokonane 

na dowodach obcych mogą być poprawione przez skreślenie błędnej treści lub kwoty 

z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisaniem treści poprawnej 

i daty poprawki oraz złożenia podpisu osoby do tego upoważnionej. Nie można 

poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. Korekt dokonuje się jednocześnie na wszystkich 

egzemplarzach dokumentu. Nie można w ten sposób poprawiać dokumentów 

stanowiących wydruk odzwierciedlający elektroniczny zapis księgowy - w tym 

przypadku należy dokonać korekty poprzez wprowadzenie w księgach rachunkowych 

zapisów korygujących. 

Dowody obce i własne, które wyszły na zewnątrz jednostki, mogą być poprawione 

wyłącznie przez wystawienie i przesłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu 

zawierającego sprostowanie np. noty księgowej, faktury korygującej. 

Błędy w dowodach kasowych mogą być poprawione jedynie przez unieważnienie 

dowodu zawierającego błąd i wystawienie nowego właściwego dowodu. 

8. W przypadku otrzymania dowodu księgowego w wersji elektronicznej wydział 

merytoryczny zobowiązany jest do jego wydrukowania. Wydrukowany dokument 

traktowany jest w sposób równoznaczny z dowodem księgowym wpływającym 

do Urzędu w sposób tradycyjny i powinien spełniać wszystkie wymogi określone 

w niniejszej instrukcji. 

9. Dokumenty księgowe podlegają sprawdzeniu i zbadaniu ich legalności, rzetelności oraz 

prawidłowości zdarzeń i operacji gospodarczych odzwierciedlonych w tych dokumentach. 

W celu ustalenia, czy dokument księgowy odpowiada stawianym wymogom, powinien 

on być sprawdzony pod względem merytorycznym oraz pod względem formalno-

rachunkowym. 

1) Kontrola merytoryczna polega na zbadaniu, czy dane zawarte w dokumencie 

odpowiadają rzeczywistości, czy wyrażona w dowodzie operacja gospodarcza była 

celowa gospodarczo, oraz czy została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Kontrola merytoryczna dowodów księgowych polega w szczególności na sprawdzeniu: 

a) czy dokument został wystawiony przez właściwy podmiot, 

b) czy operacji gospodarczej dokonały osoby do tego upoważnione, 

c) czy operacj a gospodarcza, znaj duj e potwierdzenie w budżecie j edno stki, 
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d) czy dokonana operacja była zaplanowana do realizacji w okresie, w którym została 

dokonana, albo wykonanie jej było niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 

jednostki, 

e) czy dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, 

f) czy na wykonanie operacji gospodarczej została zawarta umowa, lub złożono 

zamówienie, 

g) czy zastosowane ceny i stawki są zgodne z zawartymi umowami lub innymi 

przepisami obowiązującymi w danym zakresie, 

h) czy zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z obowiązującym prawem 

(w przypadkach zamówień publicznych) - zgodność z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

W ramach kontroli merytorycznej należy m.in. podać nr umowy (zlecenia), 

na podstawie którego dokonany został wydatek, podstawę prawną (np. podanie 

przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz źródło finansowania (dział, 

rozdział, paragraf). 

Na dokumentach dotyczących wykonanych usług osoba odpowiedzialna za odbiór 

usługi stwierdza, że usługa została wykonana lub dołącza protokół wykonania usługi. 

2) Kontrola pod względem formalno-rachunkowym polega na stwierdzeniu, 

czy dokument zawiera: 

a) określenie wystawcy, np. odcisk pieczęci, 

b) wskazanie podmiotów uczestniczących w operacji gospodarczej, 

c) datę wystawienia dokumentu oraz datę lub czas dokonania operacji 

gospodarczej, której dowód dotyczy, 

d) określenie przedmiotu operacji oraz jej wartości i ilości, 

e) podpisy osób odpowiedzialnych za dokonanie operacji i jej udokumentowanie. 

Kontrola pod względem formalno-rachunkowym dokonywana jest przez 

pracownika Wydziału Księgowości. Dokonanie kontroli dokumentu musi być 

odpowiednio uwidocznione poprzez umieszczenie daty, podpisu i pieczątki osoby 

sprawdzającej. 

Główny księgowy w razie stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonym 

dokumencie zwraca go właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie 

nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania. Dokumenty 

zatwierdzone do wypłaty, sprawdzone pod względem merytorycznym oraz pod 

względem formalno-rachunkowym, podpisane przez kierownika oraz głównego 
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księgowego lub osoby upoważnione, stanowią podstawę dokonania wypłaty 

w formie przelewu lub gotówki. Stanowią one podstawę ujęcia operacji i zdarzeń 

gospodarczych w ewidencji księgowej. 

Na dowodach zakupu rzeczowych składników majątkowych winna być 

umieszczona adnotacja o ich przeznaczeniu oraz podpis osoby upoważnionej 

potwierdzający ich przyjęcie do użytkowania. 

Na dokumencie stanowiącym podstawę do wypłaty pracownik Wydziału 

Księgowości po dokonaniu wypłaty, wystawieniu przelewu, bądź obciążeniu 

rachunku bankowego w innej formie zamieszcza klauzulę: 

• „Zapłacono gotówką dn podpis ", 

• „Zapłacono przelewem dn podpis ". 

Za ewentualne zobowiązania z tytułu nie zrealizowania faktur, rachunków i innych 

dokumentów powodujących powstanie zobowiązań w określonym terminie 

płatności ponosi osoba odpowiedzialna za ich powstanie. 

10. Dekretacja dowodów księgowych (dokumentów) polega na przygotowaniu dokumentów 

do księgowania, wydaniu dyspozycji (dekretu) zaksięgowania zgodnie z zasadami 

ustalonymi w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 

Dekretacja obejmuje następujące etapy: 

1) segregację dokumentów, która polega na: 

a) wyłączeniu z ogółu dokumentów napływających do księgowości tych 

dokumentów, które nie podlegają księgowaniu (np. nie wyrażają operacji 

gospodarczych lub są ich zapowiedzią), 

b) podziale dowodów księgowych na jednorodne grupy objęte poszczególnymi 

dziennikami (np. dowody kasowe, wyciągi bankowe i inne oraz dotyczące 

poszczególnych rachunków bankowych, np. obejmujących wydatki, dochody, 

fundusze itp.), 

c) kontroli kompletności dokumentów w oznaczonym terminie (np. dzień, 

miesiąc); 

2) sprawdzenie prawidłowości dokumentów, polegające na ustaleniu, że są one 

podpisane na dowód skontrolowania pod względem merytorycznym, formalno-

rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. 

W przypadku stwierdzenia, że dokumenty nie były skontrolowane, należy je zwrócić 

do właściwej komórki w celu uzupełnienia; 
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3) właściwą dekretację, która oznacza sprawdzenie i zakwalifikowanie dowodu 

do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez: 

a) umieszczenie na dokumentach prawidłowych kont syntetycznych 

i analitycznych, klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji wydatków strukturalnych, 

b) wskazanie daty, pod jaką dowód ma być ujęty w księgach rachunkowych, 

przy zastosowaniu zasady memoriału, 

c) złożenie podpisu przez osobę odpowiedzialną za dekretację. 

Dekretację wykonują w zakresie wskazania: 

• kont syntetycznych i analitycznych - pracownicy Wydziału Księgowości, 

• klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji wydatków strukturalnych -

pracownicy właściwych wydziałów realizujących plan finansowy Urzędu 

Miasta Zgierza. 

§ 2. Zasady opracowywania dokumentów księgowych przez pracowników 

merytorycznych i ich obieg 

1. Realizacja zadań budżetowych powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonym 

planem finansowo-rzeczowym w ramach posiadanych środków finansowych na dany rok 

budżetowy. Zatwierdzenie dowodu pod względem merytorycznym oznacza, że środki 

na realizację określonej operacji gospodarczej zabezpieczone są w planie finansowym 

wydziału. Naczelnik Wydziału odpowiada za dokonanie wydatku nie mającego pokrycia 

w planie finansowym. 

2. Zaciągnięte zobowiązania powinny być realizowane na zasadach określonych w umowach 

lub zleceniach. 

3. Przyjęta dokumentacja rozliczeniowa powinna być kompletna, czytelnie opisana 

i spełniać wymogi określone dla dowodu księgowego zgodnie z przepisami ustawy 

o rachunkowości. 

4. Faktury, rachunki lub inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu księgowego 

przedkładane do rozliczeń finansowych powinny być wpisane do ewidencji wpływu 

korespondencji prowadzonej przez Kancelarię Urzędu Miasta Zgierza i opatrzone 

pieczęcią z datą wpływu. W dniu następnym zarejestrowany dokument powinien być 

przekazany do odpowiedniej komórki celem sprawdzenia pod względem merytorycznym. 

Rejestracji nie podlegają faktury (rachunki) gotówkowe. 

Komórki merytoryczne zobowiązane są do dokonania sprawdzenia dokumentów 

księgowych i przekazania ich do księgowości w ciągu trzech dni od daty wpływu. 
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Księgowość potwierdza odbiór dokumentów księgowych poprzez przystawienie pieczątki 

z datą wpływu. 

5. Faktury i rachunki są poddawane szczegółowej kontroli merytorycznej i powinny 

zawierać: 

1) potwierdzenie dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym 

przebiegiem, potwierdzonym prawidłowym opisem dokumentu, opatrzonym 

podpisem osoby upoważnionej i pieczątką; 

2) potwierdzenie dokonania sprawdzenia danych zawartych w fakturze (rachunku) 

pod względem zgodności ze stanem faktycznym, z zawartą umową lub zleceniem 

oraz sprawdzenia kompletności załączonej dokumentacji w postaci protokołu 

częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót lub protokołu zdawczo-

odbiorczego, kosztorysów powykonawczych i innych elementów rozliczeniowych 

wynikających z zapisów umownych; 

3) potwierdzenie sprawdzenia terminowości dokonania rozliczenia, a w przypadku 

niedotrzymania terminu realizacji umowy - przystąpienia do naliczenia kary 

umownej; 

4) prawidłową klasyfikację budżetową; 

5) prawidłową klasyfikację wydatków strukturalnych. 

6. Dokonanie sprawdzenia pod względem merytorycznym i zaklasyfikowania w układzie 

klasyfikacji budżetowej i wydatków strukturalnych powinno być opatrzone pieczęcią, 

starannie wypełnione i podpisane w miejscach do tego wskazanych w pieczęci. Złożenie 

podpisów w miejscach dowolnych skutkować będzie zwrotem dokumentacji w celu 

właściwego jej uzupełnienia, bez realizacji finansowej, a czasokres dodatkowy do chwil i 

otrzymania starannie wypełnionej dokumentacji obciążał będzie właściwego 

pracownika/naczelnika przedkładającego dokumentację. 

W przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych dowody 

księgowe opatrzone są dodatkowymi pieczęciami i adnotacjami wynikającymi z umów 

finansowania i wytycznych obowiązujących przy realizacji tych projektów. 

7. Obowiązkiem właściwego wydziału jest monitowanie o natychmiastowe dostarczenie 

dokumentów księgowych w przypadku nieotrzymania, w wyznaczonym terminie, 

dokumentów od kontrahenta za wykonaną usługę lub dostarczony towar. 

8. W przypadku przedkładania do realizacji faktury (rachunku) za zakup dokonany 

bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych bez pisemnego 
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zlecenia faktura (rachunek) przekazywana do księgowości musi posiadać adnotację 

komórki zamówień publicznych. 

Za zastosowanie nieprawidłowego trybu zamówienia publicznego lub niezastosowanie 

ustawy - Prawo zamówień publicznych odpowiada pracownik/naczelnik, uprawniony 

do kontroli merytorycznej. 

9. Wydział merytoryczny składa wnioski o uruchomienie dotacji do Wydziału Księgowości 

co najmniej na siedem dni przed terminem przekazania dotacji. Dotacji udziela i rozlicza 

wydział merytoryczny, któremu powierzono to zadanie i któremu przyznano środki 

w budżecie miasta na jego realizację. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie udzielonych 

dotacji odpowiada naczelnik wydziału merytorycznego. Informację z rozliczenia 

udzielonych dotacji podpisuje naczelnik wydziału merytorycznego i przekazuje 

do Wydziału Księgowości celem zaewidencjonowania w księgach rachunkowych. 

10. Decyzje bądź postanowienia ustalające opłaty na rzecz gminy powinny być przekazywane 

przez wydziały merytoryczne do księgowości w terminie trzech dni od daty 

uprawomocnienia. 

11. Rozliczanie ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 

za dany miesiąc przedkładane jest w terminie określonym umową, do 5 dnia następnego 

miesiąca. Rozliczenia złożone po tym terminie skutkować będą wypłatą należności 

z miesięcznym opóźnieniem. Wypłata za miesiąc grudzień jest dokonywana ze środków 

budżetowych roku następnego. 

12. Dokonywanie wypłaty za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych OSP odbywa się 

na podstawie wniosku wydziału merytorycznego wraz z wykazem osób i kwotami 

do wypłaty. 

13. Wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych następuje na podstawie 

dyspozycji wydziału merytorycznego wraz z zawartą ugodą. 

14. Listę do wypłaty diet radnych Rady Miasta Zgierza oraz radnych Jednostek 

Pomocniczych sporządza Wydział Księgowości, na podstawie przekazanych 

przez pracowników Biura Rady oraz zatwierdzonych pod względem merytorycznym list 

obecności na posiedzeniach, w terminach określonych uchwałą Rady Miasta Zgierza. 

Wypłata za miesiąc grudzień jest dokonywana ze środków budżetowych roku następnego. 

15. Wszystkie faktury (rachunki) lub inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu 

księgowego należy przedkładać do Wydziału Księgowości nie później niż na 5 dni 

przed terminem zapłaty. Przedłożone dokumenty po wymagalnym terminie zapłaty będą 
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przyjmowane tylko z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. Winni opóźnienia 

zapłaty będą obciążani odsetkami za zwłokę. 

16. Sprawdzone pod względem merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty faktury (rachunki) 

lub inne dokumenty spełniające wymogi dowodu księgowego należy dostarczyć 

do księgowości w celu ujęcia w księgach rachunkowych dotyczących okresu 

sprawozdawczego jako zobowiązania do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym je wystawiono. 

17. W przypadku zawarcia umowy zlecenia z osobami fizycznymi, należy dołączyć 

oświadczenie podpisane przez zleceniobiorcę dotyczące jego ubezpieczenia społecznego. 

Umowę zlecenia wraz z oświadczeniem należy przedłożyć pracownikowi zatrudnionemu 

na stanowisku ds. kadr najpóźniej trzeciego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy 

z uwagi na konieczność zarejestrowania zleceniobiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych. W przypadku nie dotrzymania terminu lub braku oświadczenia 

konsekwencje za powyższe ponosi pracownik odpowiedzialny za sporządzenie umowy 

zlecenia. 

18. Podstawą dokonywania wypłat gotówkowych i bezgotówkowych są faktury, rachunki, 

listy płac, noty obciążeniowe oraz dowody własne i inne dokumenty spełniające wymogi 

dokumentu księgowego, określone w umowach i zleceniach, sprawdzone pod względem 

merytorycznym, formalno-rachunkowym przez pracowników księgowości oraz podpisane 

przez prezydenta i głównego księgowego lub osoby upoważnione. 

19. Wypłat na rachunki kontrahentów dokonuje się przy zastosowaniu bankowego systemu 

elektronicznego, przez osoby mające upoważnienie do elektronicznego dokonywania 

przelewów. 

20. Po otrzymaniu dokumentów zatwierdzonych do wypłaty, sprawdzonych pod względem 

merytorycznym oraz pod względem formalno-rachunkowym, następuje ich dekretacja 

w księgowości, polegająca na: 

1) naniesieniu odpowiednich kont syntetycznych i analitycznych; 

2) określeniu daty, pod jaką dowód ma być ujęty w księgach rachunkowych; 

3) złożeniu podpisu przez osobę odpowiedzialną za dekretację. 

21. Zrealizowane dowody księgowe ujmowane są w ewidencji analitycznej i syntetycznej. 

Ewidencjonowane dowody obejmują: 

1) dochody; 

2) wydatki bieżące; 

3) wydatki inwestycyjne; 
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4) majątek; 

5) fundusz socjalny; 

6) projekty finansowane lub współfinansowane z tzw. środków pomocowych; 

7) inne rachunki bankowe. 

22. Dokumenty księgowe ewidencjonowane są w urządzeniach księgowych. Księgowanie 

odbywa się w systemie komputerowym w programie fmansowo-księgowym E W K A . 

23. Po ujęciu w ewidencji wszystkich dowodów księgowych za okres sprawozdawczy 

dokonuje się ich uzgodnienia. 

§ 3. Wewnętrzna kontrola dokumentów księgowych 

1. Istnieją następujące formy kontroli wewnętrznej: 

1) kontrola wstępna, której zadaniem jest zapobieganie niepożądanym 

lub nielegalnym działaniom na etapie powstawania zobowiązań finansowych 

(np. projektów umów, porozumień); 

2) kontrola bieżąca, polegająca na badaniu prawidłowości poszczególnych czynności 

i operacji w toku ich realizacji, jak również ustalenie rzeczywistego stanu składników 

majątkowych oraz stanu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem 

lub kradzieżą; 

3) kontrola następna, która polega na badaniu stanu faktycznego poszczególnych 

zaszłości oraz dokumentów odzwierciedlających czynności j uż dokonane. 

2. Na dowód kontroli przeprowadzający kontrolę ma obowiązek zamieszczenia każdorazowo 

swego podpisu oraz daty badania kontrolnego na każdym dowodzie objętym kontrolą. 

3. W toku prowadzenia kontroli wstępnej w razie ujawnienia nieprawidłowości kontrolujący 

powinien zwrócić nieprawidłowe dokumenty osobie, która je przedłożyła, z wnioskiem 

o dokonanie zmian lub uzupełnień, a także odmówić podpisania tych dokumentów. 

4. W razie ujawnienia w toku prowadzenia kontroli czynów noszących znamiona przestępstw, 

nadużyć itp. kontrolujący ma obowiązek zabezpieczyć dokumenty stanowiące dowód 

przestępstwa lub nadużycia oraz niezwłocznie powiadomić o powyższym bezpośredniego 

przełożonego, który zobowiązany jest podjąć działania zgodne z przepisami. 

§ 4. Obsługa bankowego systemu elektronicznego 

1. Zleceń płatniczych, pobierania wyciągów dokonują pracownicy Wydziału Księgowości 

posiadający nadane przez bank kody PIN i hasła, które stanowią zakodowany podpis 

elektroniczny, umożliwiający dokonywanie operacji bankowych. 
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2. Pobrany wyciąg z systemu obsługi bankowej podlega sprawdzeniu z dokumentami 

źródłowymi - jeżeli występują. W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy dokonać 

niezbędnych wyjaśnień z bankiem obsługującym rachunek. 

3. Dokonywanie przelewów odbywa się na podstawie zatwierdzonych do wypłaty 

dokumentów księgowych po uprzednim wprowadzeniu właściwych danych, t j . : numeru 

faktury, daty wystawienia faktury, daty sprzedaży towaru lub usługi oraz numeru konta 

bankowego kontrahenta. Za poprawność wprowadzonych danych, a zwłaszcza nazwę 

i numer konta bankowego, odpowiedzialny jest pracownik wprowadzający dane 

do systemu informatycznego. 

4. Pracownicy przygotowujący zlecenia płatnicze mają nadane uprawnienia do pracy 

w systemie bankowym. Po dokonaniu zlecenia każdy pracownik jest obowiązany 

do sporządzenia wydruku. 

5. Przygotowane zlecenia płatnicze są podpisywane elektronicznie zgodnie z kartą wzorów 

podpisów. 

§ 5. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych 

1. Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania 

finansowe należy przechowywać w należyty sposób, chronić przed niedozwolonymi 

zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2. Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w siedzibie jednostki 

organizacyjnej w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, w podziale na okresy 

sprawozdawcze, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. 

3. Zbiory dokumentów księgowych przechowuj e się: 

1) księgi rachunkowe - przez okres 5 lat; 

2) karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki - przez okres 

wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, 

rentowych oraz podatkowych, jednak nie krócej niż przez 5 lat; 

3) dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, pożyczek, 

kredytów oraz u m ó w handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu 

cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez okres 

5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym 

operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, 

rozliczone lub przedawnione; 
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4) dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przez okres 

nie krótszy niż 5 lat od upływu jej ważności; 

5) dokumenty inwentaryzacyjne - przez okres 5 lat; 

6) pozostałe dowody księgowe i dokumenty - przez okres 5 lat. 

4. Okresy przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, 

którego dane zbiory dotyczą. 

5. Zbiory lub ich części można udostępnić do wglądu osobie trzeciej: 

1) na terenie jednostki - po uzyskaniu zgody kierownika jednostki lub osoby 

przez niego upoważnionej; 

2) poza siedzibą jednostki - po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika jednostki 

oraz pozostawieniu w jednostce potwierdzonego spisu przejętych dokumentów. 

6. Zbiory jednostek, które: 

1) zakończyły działalność w wyniku połączenia z inną jednostką - przechowuje 

jednostka kontynuująca działalność; 

2) zostały zlikwidowane - przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka. 

7. Archiwizowanie dokumentów polega na kompletowaniu zbiorów dokumentów 

z poszczególnych okresów. Dokumenty gromadzi się w teczkach, skoroszytach, 

segregatorach, zgodnie z ich numeracją. Zbiory dokumentów powinny być oznaczone 

nazwą jednostki organizacyjnej, datą oraz numerami zebranych dokumentów, znakiem 

wskazującym rodzaj dokumentacji (np. dokumentacja placowa, inwentaryzacyjna itd.) 

oraz symbolem kwalifikującym zbiór do odpowiedniej kategorii archiwalnej. 

8. Przekazywanie akt do archiwum odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego. 

sporządzonego w trzech egzemplarzach dla kategorii B i w czterech egzemplarzach 

dla kategorii A . Wydanie poszczególnych akt księgowych z archiwum może nastąpić 

na wniosek głównego księgowego. 

9. Kategorie archiwalne i okresy przechowywania dokumentów określają aktualnie 

obowiązujące przepisy. 

10. Archiwizacja dokumentów księgowych związanych z realizacją zadań finansowanych 

ze środków zagranicznych odbywa się w terminach i na zasadach określonych 

w umowach na dofinansowanie lub wytycznych do realizacji programów. 

11. Ochrona danych z ksiąg rachunkowych sporządzanych za pomocą komputera podlega 

szczególnym wymogom określonym w ustawie o rachunkowości. Księgi rachunkowe 

Urzędu archiwizowane są jako kopie zbiorów danych zapisane na informatycznych 

nośnikach danych. 
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§ 6. Dokumentacja obrotu materiałowego 

Do dowodów obrotu materiałowego zalicza się m.in.: faktury V A T , rachunki. 

Dowody te służą do ewidencyjnego udokumentowania transakcji zakupu lub sprzedaży. 

Miasto dokonując sprzedaży usług, materiałów oraz składników majątkowych wystawia 

fakturę V A T . Dokumenty te wystawia Wydział Księgowości w 2 egzemplarzach. Oryginał 

otrzymuje odbiorca, a kopia pozostaje w wydziale. 

Na dowodach tych należy zamieścić 

• pieczątkę z nazwą i adresem sprzedawcy. 

• nazwę i adres odbiorcy, 

• numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, 

• numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA V A T " , 

• dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty 

sprzedaży, również datę sprzedaży, 

• nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

• miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, 

• cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), 

• wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty 

podatku (wartość sprzedaży netto); 

• stawki podatku; 

• sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem 

na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających 

opodatkowaniu; 

• kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem 

na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 

• kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. 

Zgodnie z podstawową zasadą faktura powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano 

usługę. 

W odniesieniu do niektórych czynności wskazano w ustawie o podatku od towarów 

i usług szczególne terminy wystawiania faktur. 
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§ 7. Inwestycje (środki trwałe w budowie) i gospodarka majątkiem trwałym 

Inwestycje (środki trwałe w budowie) są zaliczanymi do aktywów trwałych środkami 

trwałymi w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia (w przypadku j u ż istniejącego środka 

trwałego). Koszty inwestycji obejmują wartość (w cenie nabycia) wszystkich rzeczowych 

składników zużytych do wytworzenia oraz wykonanych robót i usług obcych, wartość 

świadczeń własnych, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć 

do wartości początkowej wytworzonych przedmiotów aktywów trwałych, w szczególności: 

• nabycia gruntów i innych składników majątku trwałego i związane z tym 

opłaty oraz koszty dotyczące ich budowy i montażu, 

opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy inwestycji 

oraz z tytułu uzyskania lokalizacji pod budowę, 

• odszkodowania za dostarczenie obiektów zastępczych i przesiedlenie osób 

z terenów zajętych na potrzeby inwestycyjne, 

• założenia stref ochronnych, 

• założenia zieleni, 

• napraw i remontów wykonanych przed przekazaniem środka trwałego 

do użytkowania, 

• dokumentacji projektowej inwestycji, 

• badań geologicznych, geofizycznych oraz pomiarów geodezyjnych, 

• przygotowania terenu pod budowę, w tym również koszty likwidacji 

pomniejszone o przychody z likwidacji budynków i budowli w związku 

z wykonaniem nowych inwestycji, 

• robót niezbędnych do realizacji inwestycji wykonywanych w obcych środkach 

trwałych należących do innych osób prawnych lub fizycznych, 

• zakupu bądź wytworzenia we własnym zakresie urządzeń technicznych, 

maszyn i środków transportu, 

• transportu i montażu, 

• nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy, 

• prób montażowych, jeżeli należność za te czynności nie jest uwzględniona 

w cenie robót, 

• ubezpieczeń majątkowych budowanych środków trwałych, 

• niepodlegającego odliczeniu lub zwrotowi podatku V A T . 

Niezwłocznie po ukończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, wydział 

merytoryczny zobowiązany jest do przedłożenia do Wydziału Księgowości 
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dokumentacji rozliczającej poniesione nakłady inwestycyjne celem wprowadzenia 

do ewidencji majątku. 

§ 8. Obrót kasowy 

1. Wpłaty kasowe: 

1) wpłaty gotówki są dokonywane wyłącznie na podstawie przychodowych 

dowodów kasowych; 

2) dowód wpłaty powinien zawierać: 

a) datę wpłaty, 

b) imię i nazwisko wpłacającego, 

c) adres wpłacającego, 

d) określenie rodzaju wpłacanej należności, 

e) kwotę wpłaty ogółem cyframi i słownie, 

f) podpis wystawcy dowodu; 

3) przychodowe dowody kasowe wystawia się w dwóch egzemplarzach: 

a) oryginał stanowi pokwitowanie dla wpłacającego, 

b) druga kopia podpinana j est do raportu kasowego. 

2. Wypłaty kasowe: 

1) wypłata gotówki z kasy może nastąpić na podstawie źródłowych dowodów 

uzasadniających wypłatę, do których należą m.in.: 

a) dowody wpłat na własne rachunki bankowe, które powinny być potwierdzone 

stemplem banku, 

b) rachunki, faktury, 

c) listy wypłat wynagrodzeń, diet, 

d) własne źródłowe dowody kasowe (np. wnioski o zaliczkę, rozliczenie delegacji 

służbowej), 

e) dowody dotyczące środków ZFSS (np. umowy pożyczek mieszkaniowych, listy 

wypłat, faktury, rachunki itp.). 

2) w przypadku większej liczby dowodów wypłat gotówkowych sporządza się zbiorcze 

zestawienie tych dowodów, zawierające: numery dowodów, datę, kwotę do wypłaty, 

podziałkę klasyfikacji budżetowej. 

Dowody wypłat gotówkowych muszą być sprawdzone pod względem merytorycznym 

oraz pod względem formalno-rachunkowym. Zbiorcze zestawienie dowodów 

gotówkowych podpisuje osoba do tego upoważniona. 
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Faktury, rachunki stanowią podstawę wypłaty, gdy zostały sprawdzone i podpisane 

pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zostały zatwierdzone 

do wypłaty; 

3) gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym. 

Odbiorca gotówki potwierdza jej odbiór własnoręcznym podpisem (piórem 

lub długopisem); 

4) przy wypłacie gotówki osobom nieznanym kasjer zobowiązany jest zażądać okazania 

dowodu osobistego, wpisać na rozchodowym dowodzie kasowym numer, datę 

oraz określenie wystawcy dokumentu; 

5) przy wypłacie gotówki osobie niemogącej się podpisać na jej prośbę lub na prośbę 

kasjera fakt wypłaty może potwierdzić inna osoba, z wyjątkiem kasjera, stwierdzając 

jako świadek swoim podpisem fakt wypłaty gotówki osobie wymienionej 

w rozchodowym dowodzie kasowym. Na rozchodowym dowodzie kasowym 

zamieszcza się numer, datę i określenie wystawcy dowodu stwierdzającego tożsamość 

osoby otrzymującej gotówkę oraz imię i nazwisko osoby podpisującej się jako 

świadek. Kwotę wypłaca się osobie niemogącej się podpisać; 

6) jeżeli wypłata nastąpi na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę 

wymienioną w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie tym należy określić, 

że wypłata została dokonana osobie do tego upoważnionej . 

Upoważnienie winno być dołączone do rozchodowego dowodu kasowego. 

7) zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinny być oznaczone przez podanie 

na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego, pod którą wypłata została wpisana 

do raportu kasowego. Wszystkie dowody kasowe dotyczące wypłaty i wpłaty gotówki, 

dokonywane w danym dniu, mają być w tym dniu wpisane do raportu kasowego 

sporządzonego przez kasjera. 

Raporty kasowe są wystawiane elektronicznie po zakończeniu operacji wpłat i wypłat 

wdanym dniu. Raport kasowy drukowany jest w jednym egzemplarzu przez osobę 

przyjmującą wpłaty lub dokonującą wypłat. Bieżący numer raportu kasowego 

jest nadawany przez system komputerowy. 

Osoba sporządzająca raport kasowy, po podpisaniu, przekazuje wraz ze wszystkimi 

dowodami głównemu księgowemu, który dokonuje sprawdzenia zgodności wykazu kwot 

z załączonymi dowodami księgowymi. 
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§ 9. Wynagrodzenia pracowników 

Wynagrodzenia obejmują: 

1. Wynagrodzenia osobowe. 

1) . Dokumenty stanowiące podstawę naliczania wynagrodzeń to: 

- umowa o pracę. 

- regulamin premiowania, 

- inne dokumenty stanowiące podstawę wypłaty należności zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i regulaminami wewnętrznymi (np. wypłata 

nagród jubileuszowych). 

2) . Listę płac sporządza się za okres jednego miesiąca w oparciu o dokumenty płacowe 

przedkładane do Wydziału Księgowości przez pracownika zatrudnionego na stanowisku 

ds. kadr do 20 każdego miesiąca. 

3) . Lista płac powinna zawierać: 

•= wskazanie okresu, za który naliczone są wynagrodzenia, 

- nazwiska i imiona pracowników, którym naliczono wynagrodzenia, 

- kwoty wynagrodzeń brutto, z uwzględnieniem elementów składowych tych 

wynagrodzeń, 

= kwoty odliczonych z wynagrodzeń składek na ubezpieczenia: emerytalne, 

rentowe i chorobowe, 

- kwoty należnego zasiłku chorobowego finansowanego ze środków 

pracodawcy, 

- kwoty potrąconych z wynagrodzeń zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, 

* kwoty odliczonych od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, 

- kwoty zaliczek na podatek dochodowy, 

kwoty wynagrodzeń netto, 

- ogólne kwoty pozostałych potrąceń oraz ich strukturę (składki kas 

zapomogowo-pożyczkowych, przelewy środków na ROR, inne potrącenia), 

- kwoty wynagrodzeń do wypłaty, 

- miej sce na pokwitowania odbioru wynagrodzenia, 

- podsumowanie zbiorcze wszystkich elementów listy płac. 

4) . Listę płac sporządza się w jednym egzemplarzu. 
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5) . Od wynagrodzeń dokonuje się naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

wypadkowe, Fundusz Pracy i sporządza się miesięczną deklarację D R A 

wraz z załącznikami, t j . imiennymi raportami RCA, RS A i RZA, sporządzonymi 

dla każdego pracownika. 

6) . Obowiązują następujące terminy wypłat wynagrodzeń: 

1) do 3 dni roboczych przed końcem każdego miesiąca, nie później niż ostatniego dnia 

miesiąca; 

2) w ciągu 3 dni dla dodatkowych wypłat i wyrównań; 

3) dzień roboczy przed świętami Bożego Narodzenia. 

7) . Sprawdzone pod względem merytorycznym oraz pod względem formalno-rachunkowym 

oraz zatwierdzone do wypłaty listy płac są podstawą dokonania przelewów na konta 

bankowe pracowników oraz innych wierzycieli w zakresie potrąceń. 

2. Wynagrodzenia bezosobowe. 

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane są osobom fizycznym za wykonanie czynności 

określonych w zawartych umowach - zleceniach lub umowach o dzieło. 

Umowę zlecenie lub o dzieło sporządza odpowiedni pracownik merytoryczny zlecający 

pracę w dwóch egzemplarzach - dla zleceniobiorcy i dla wydziału merytorycznego 

przygotowującego umowę. 

Każda umowa winna być podpisana przez zleceniobiorcę, prezydenta oraz potwierdzona 

podpisem radcy prawnego równoznacznym ze stwierdzeniem, że nie wnosi zastrzeżeń 

formalnoprawnych oraz przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację 

umowy i jego bezpośredniego przełożonego. Umowa winna być kontrasygnowana 

przez skarbnika. 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

Imienne zestawienia pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, sporządzane są przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kadr, 

a następnie przekazywane do Wydziału Księgowości w celu wyliczenia kwoty 

przysługującego wynagrodzenia oraz sporządzenia listy płac. Kwoty przysługujące 

pracownikom są wypłacane do końca I kwartału roku bieżącego za rok poprzedni. 

4. Wypłaty jednorazowe. 

Nagrody o charakterze jednorazowym (roczne, uznaniowe) wypłacane są na podstawie 

zarządzenia prezydenta w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników 

Urzędu Miasta Zgierza. Dokumenty o przyznaniu nagród przez prezydenta, pracownik 

zatrudniony na stanowisku ds. kadr przekazuje do Wydziału Księgowości w celu 

sporządzenia listy płac. 
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§ 1 0 . Dowody dokumentujące zaliczki 

1. Pracownicy jednostki udający się w podróż służbową lub dokonujący niezbędnych 

operacji (wydatków) gotówkowych mogą korzystać z zaliczek do wysokości niezbędnej 

na wykonanie określonych zadań. Wypłata zaliczek dokonywana jest na wniosek. 

Wnioskujący o wypłatę zaliczki określa rodzaj wydatków, na które ma być udzielona 

zaliczka, termin rozliczenia oraz jej proponowaną wysokość. Wnioski o wypłacenie 

zaliczki z podpisem naczelnika wydziału merytorycznego, sprawdzone pod względem 

formalno-rachunkowym przez głównego księgowego i zatwierdzone do wypłaty przez 

Prezydenta, stanowią podstawę do wypłacenia gotówki w kasie. Zaliczki wypłaca się 

w oparciu o prawidłowo wypełniony druk (formularz), na którym dokładnie określony 

został rodzaj zakupu, bądź cel któremu zaliczka ma służyć. Wniosek zawiera: 

1) imię i nazwisko, oraz stanowisko służbowe wnioskodawcy, 

2) komórkę organizacyjną wnioskodawcy, 

3) datę wystawienia, 

4) cel pobrania zaliczki, 

5) wnioskowaną kwotę, 

6) klauzulę o zgodnie na potrącenie kwoty nierozliczonej w terminie zaliczki 

z wynagrodzenia, 

7) klasyfikację budżetową. 

2. Za terminowe i prawidłowe rozliczenie zaliczek odpowiedzialni są pracownicy, którzy 

j ą otrzymali. 

3. Zaliczki nie rozliczone w terminie podlegają potrąceniu przy wypłacie najbliższych 

wynagrodzeń. 

4. W Urzędzie występują zaliczki gotówkowe: 

1) stałe, 

2) jednorazowe. 

5. Zasady udzielania zaliczek stałych: 

1) Pracownicy zatrudnieni w stałym stosunku pracy, którzy w ramach czynności 

służbowych dokonują bieżących stałych zakupów np. paliwa, innych niezbędnych 

materiałów i usług mogą otrzymać zaliczki stałe na okres całego roku budżetowego. 

2) W ciągu okresu trwania zaliczki stałej pracownikom wypłaca się pełną sumę 

należności na podstawie uznawanych rachunków. 

3) Zaliczki stałe przyznawane są imiennie i kwotowo przez Prezydenta na dany rok 

obrotowy. 
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4) Zaliczki stałe są rozliczane do końca roku kalendarzowego. 

5) Zaliczki stałe rozliczane są na podstawie zestawienia faktur, rachunków lub innych 

dokumentów stosowanych w Urzędzie prawidłowo opisanych akceptowanych 

i zatwierdzonych w ogólnym trybie. 

6) Kwota pozostała pracownikowi do zwrotu po rozliczeniu zaliczki na koniec roku 

powinna być niezwłocznie wpłacona do kasy, t j . najpóźniej w ostatnim dniu roboczym 

roku budżetowego. 

6. Zasady udzielania zaliczek j ednorazowych: 

1) Zaliczki jednorazowe są wypłacane pracownikom zatrudnionym w stałym stosunku 

pracy, doraźnie, jednorazowo w zależności od potrzeb np. na, zakup materiałów 

i sprzętu, na poczet podróży służbowej, na dokonanie opłat sądowych 

bądź notarialnych, i w podobnych uzasadnionych przypadkach. 

2) Zaliczka jednorazowa podlega rozliczeniu w terminie 14 dni od daty jej wypłaty. 

3) Rozliczenia zaliczki jednorazowej pracownik dokonuje na formularzu ogólnym 

„Rozliczenie zaliczki" załączając rachunki, faktury lub inne dokumenty stosowane 

w Urzędzie prawidłowo opisane i zatwierdzone pod względem merytorycznym. 

Powyższe dokumenty przedkładane są w Wydziale Księgowości celem sprawdzenia 

pod względem formalno-rachunkowym. Dokumenty te są akceptowane 

przez głównego księgowego i zatwierdzane przez Prezydenta i ewidencjonowane 

w księgach rachunkowych, wraz z dokumentem rozliczenia zaliczki. 

4) Kwota pozostała pracownikowi do zwrotu po rozliczeniu zaliczki powinna być 

niezwłocznie wpłacona do kasy. 

7. W przypadku pobierania zaliczki na delegację służbową, osoba otrzymująca „polecenie 

wyjazdu służbowego" wypełnia odcinek „wniosek o zaliczkę", na którym uzyskuje 

akceptację głównego księgowego i Prezydenta. Wniosek ten stanowi podstawę wypłaty 

zaliczki w kasie. Zaliczki na delegację służbową podlegają rozliczeniu w ciągu 14 dni 

od zakończenia podróży służbowej. 

§ 1 1 . Podróże służbowe 

Podróż służbowa jest wykonywaniem zadania określonego przez pracodawcę poza 

miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i w miejscu 

określonych w poleceniu wyjazdu służbowego. 
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Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określa pracodawca w poleceniu podróży 

służbowej. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia (zakończenia) podróży 

miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika. 

Z tytułu podróży służbowej odbywanej w terminie i w miejscu określonym przez pracodawcę 

przysługują diety oraz zwrot kosztów: 

• przejazdów, 

• noclegów, 

• dojazdów środkami komunikacji miejscowej, 

• innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych 

przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 

Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także 

jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu 

w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka 

transportu, wraz ze związanymi z n imi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, 

z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu 

na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. 

Polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Prezydent lub upoważniona przez niego osoba. 

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej 

lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem 

niebędącym własnością pracodawcy. 

Na wniosek pracownika udziela się zaliczki na podróż służbową na terenie kraju w wysokości 

przewidywanych kosztów. 

Pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową otrzymuje zaliczkę w walucie obcej 

na niezbędne koszty podróży i pobytu za granicą. Wniosek o przyznanie zaliczki powinien 

być złożony najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem wyjazdu. Rozliczenia kosztów 

podróży służbowej należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki albo w walucie polskiej, 

w terminie 14 dni od zakończenia podróży. 

Do rozliczenia należy załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; 

nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu 

(rachunku) nie było możliwe, pracownik obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie 

0 dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. 

Osoba delegowana wpisuje na druku polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) datę 

1 godzinę rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej (w przypadku podróży zagranicznej 

godzinę przekroczenia granicy lub przylotu/wylotu samolotu), miejscowość delegowania 
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i koszt przejazdu publicznymi środkami komunikacji, a w przypadku użycia samochodu 

prywatnego do celów służbowych, oświadczenie o ilości przejechanych kilometrów. 

Prawidłowo wypełniony druk delegacji, podpisany przez pracownika merytorycznego 

jest składany do Wydziału Księgowości w celu sprawdzenia pod względem formalno-

rachunkowym, a następnie zatwierdzany do wypłaty przez Prezydenta lub upoważnioną 

przez niego osobę. 

Zakup wartości dewizowych przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne następuje na podstawie 

wypełnionej dyspozycji wypłaty. Dyspozycje wystawia, w dwóch egzemplarzach główny 

księgowy (jeden egzemplarz dla banku, drugi pozostaje w Wydziale Księgowości), 

na podstawie złożonych właściwych dokumentów, a następnie podpisują j ą upoważnione 

osoby z karty wzorów podpisów. Na podstawie podpisanej dyspozycji kasjer lub osoba 

upoważniona pobiera w banku wartości dewizowe, które następnie wypłacane są osobie 

delegowanej w podróż służbową zagraniczną. 

Do rozliczenia delegacji służbowej niezbędne jest potwierdzenie pobytu lub złożenie 

oświadczenia osoby delegowanej. 

Druki polecenia wyjazdu służbowego wydaje i prowadzi ich rejestr pracownik zatrudniony 

na stanowisku ds. kadr. 

§ 12. Dokumentowanie zaangażowania 

1. Dokumentacją stanowiącą podstawę ewidencji księgowej zaangażowania wydatków są: 

- umowy z tytułu dostaw towarów i usług, 

- umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło, 

- inne przewidziane prawem lub przepisami wewnętrznymi dokumentacje, np. przekazywanie 

uchwalonych w budżecie dotacji. 

2. Umowy powodujące powstanie zobowiązań finansowych opracowuje wydział 

merytoryczny, przy współudziale radcy prawnego. Jeżeli czynność prawna może 

spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna 

jest kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej. 

3. Wydziały merytoryczne są zobowiązane do przekazywania kopii u m ó w i innych 

dokumentów powodujących obowiązek poniesienia wydatków budżetowych do Wydziału 

Księgowości nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dokument 

dotyczy, ze wskazaniem klasyfikacji wydatku zgodnej z planem finansowym. Pracownik 

Wydziału Księgowości rejestruje umowy w systemie komputerowym w programie M O D U Ł 

U M O W Y . 
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4. Wysokość zaangażowania wydatków, wynikających z wieloletnich umów, w których 

określona została jednoznacznie wysokość wynagrodzenia podaje się w kwocie przypadającej 

do spłaty na dany rok budżetowy. 

5. Zaangażowanie wydatków, wynikające z wieloletnich u m ó w zawartych na czas 

nieokreślony, nie mających wymiaru finansowego ( dotyczących m.in. dostaw wody, gazu, 

energii elektrycznej, telekomunikacji i innych mediów) jest wprowadzane na podstawie 

otrzymanej faktury. 

6. Drobne zakupy powodują równoczesne powstanie zaangażowania i wykonania wydatków. 

7. Zaangażowanie wydatków nie może przekraczać planów finansowych zarówno w kwotach 

łącznych, jak i w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. 

8. Odpowiedzialność za zgodność zawieranych umów z planem wydatków budżetowych 

i kontrolę bieżącego poziomu obciążenia planu budżetu zaangażowaniem wynikającym 

z umów zawartych i planowanych spoczywa na naczelnikach wydziałów merytorycznych, 

którzy dysponują planem budżetu obciążanym zawartymi umowami. Dotyczy to także 

realizowania zamówień w trybie nie określonym ustawą prawo zamówień publicznych, 

nie poprzedzonych stosownymi umowami. 

§ 13. Rodzaje dokumentów 

W Urzędzie Miasta Zgierza stosuje się następujące dokumenty: 

1) polecenie księgowania (PK), 

2) zestawienie podjęcia gotówki z banku, 

3) czek gotówkowy, 

4) dowód przyjęcia gotówki, 

5) bankowy dowód wpłaty, 

6) wniosek o zaliczkę, 

7) rozliczenie zaliczki, 

8) polecenie wyjazdu służbowego, 

9) listę płac, 

10) raport kasowy, 

1 poświadczen ie , 

12) OT - przyjęcie środka trwałego, 

13) OTO - otrzymanie składnika majątku, 

14) OTP - otrzymanie z podziału gruntów, 

15) OTZ - zakup składnika majątku, 
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16) PT - protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego. 

17) L T - likwidacja środka trwałego, 

18) L T d - zmniejszenie wartości z tytułu likwidacji, 

19) L T k - zmniejszenie z tytułu odłączenia, 

20) OTd - zwiększenie wartości z tytułu zakupu, 

21) OTk - zwiększenie z tytułu przyłączenia, 

22) LTS - likwidacja z tytułu sprzedaży. 
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Załącznik Nr 2 do 

zarządzenia Nrk&jfVIV2015 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dniai^i listopada 2015 r. 

Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych 

L p . Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
Wzór podpisu osoby 

upoważnionej 

Przemysław Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierzą 

Bohdan Bączak - Zastępca Prezydenta 

Małgorzata Błaszczyk - Skarbnik Miasta 

Robert Chocholski - Sekretarz Miasta 

Dorota Stożek - Główny Księgowy 

Iwona Demeszko - Inspektor 
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