
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152-43/06
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 3 października 2006 roku

Instrukcja
obiegu dokumentów finansowo-księgowych w zakresie działalności

finansowo-gospodarczej Urzędu Miasta Nowy Targ

I. Część ogólna

§ 1
Instrukcja niniejsza ustala jednolite zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania 
dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

§ 2
1. Instrukcja  obowiązuje  w  zakresie  bieżącej  i  inwestycyjnej  działalności  finansowo-

gospodarczej realizowanej bezpośrednio przez Urząd Miasta.
2. Instrukcja  dotyczy  również  Straży  Miejskiej.  Użyte  w  instrukcji  określenia  „Naczelnik 

Wydziału – Naczelnicy Wydziałów” odnosi się także do komendanta Straży Miejskiej.
3. Określenie Skarbnik Miasta oznacza również Głównego Księgowego Urzędu Miasta.
4. Określenie „kierownik jednostki” oznacza Burmistrza Miasta i jego Zastępców.

§ 3
Przy opracowaniu niniejszej instrukcji kierowano się niżej podanymi przepisami:

− Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694, z późn. zm.),

− Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm. ),

− Ustawą z dnia  30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,  poz.  2104, 
z późn. zm.)

− Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, 
z późn. zm.),

− Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości  oraz  planów kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów jednostek  samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 
1020),

− Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  21  czerwca  2006  r.  w  sprawie  zasad 
rachunkowości  i  planu  kont  w  zakresie  ewidencji  podatków,  opłat  i  niepodatkowych 
należności  budżetowych  dla  organów podatkowych  jednostek  samorządu  terytorialnego 
(Dz.U. Nr 112, poz. 761),

− Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781),

− Rozporządzenie  Ministra  Finansów z dnia  14 czerwca 2006 r.  w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726),



− Zarządzenie Nr  19(2002 Burmistrza  Miasta  Nowy Targ  z  dnia  26 listopada  2002 roku 
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta w zakresie gospodarki finansowej.

II. Ogólne zasady klasyfikacji dokumentów finansowo-księgowych.

§ 4
1. Pojęciem dokumentu finansowego, określa się każdy dokument świadczący o zaszłych lub 

zamierzonych czynnościach (przedsięwzięciach) albo stwierdzający pewien stan rzeczy. W 
odróżnieniu  od  ogólnego  dokumentu,  dokumentem  księgowym  nazywamy  tę  część 
odpowiednio  opracowanych  dokumentów,  które  stwierdzają  wykonanie  lub  rozpoczęcie 
operacji  gospodarczej  i  podlegają  ewidencji  księgowej.  Dokumenty  te  są  podstawowym 
uzasadnieniem zapisów księgowych.

2. Poza  spełnieniem  podstawowej  roli  jaką  jest  uzasadnienie  zapisów  księgowych  oraz 
odzwierciedlenie operacji gospodarczych – prawidłowo, rzetelnie i starannie – opracowane 
dokumenty księgowe mają za zadanie:
1) stworzenie  podstaw  zarządzania,  kontroli  i  badania  działalności  gospodarczej, 

szczególnie  z  punktu  widzenia  legalności,  celowości  i  gospodarności  wykonanych 
operacji gospodarczych,

2) stworzenie  podstaw  do  dochodzenia  praw  i  do  udowadniania  dopełnienia,  lub 
niedopełnienia obowiązków.

3. Dokumenty finansowo-księgowe powinny być sporządzane w języku polskim. Mogą one być 
sporządzone  w  języku  obcym,  jeżeli  dowody  te  dotyczą  operacji  z kontrahentem 
zagranicznym, jednak te dokumenty muszą być tłumaczone na język polski.

4. Dokument księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości 
na  walutę  polską  według  kursu  obowiązującego  w  dniu  przeprowadzania  operacji 
gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dokumencie.

§ 5
1. Dokument  finansowo-księgowy  stwierdzający  fakt  dokonania  lub  rozpoczęcia  operacji 

gospodarczej  zgodnie  z  jej  rzeczywistym  przebiegiem  powinien  zawierać  co  najmniej 
następujące dane:
1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
2) określenie stron (nazwy i adresy) wykonujących daną operację gospodarczą,
3) opis  operacji  gospodarczej  oraz  jej  wartość,  a  jeżeli  to  możliwe  określenie  jej  także 

w jednostkach naturalnych,
4) datę wykonania operacji gospodarczej, 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  dokumentu  do  ujęcia  w  księgach 

rachunkowych  przez  wskazanie  miesiąca  oraz  sposobu  ujęcia  dowodu  w  księgach 
rachunkowych (dekretacja), podpisy osób odpowiedzialnych za te wskazania.

2. Wymagania wymienione w punkcie 1 lit. f uważa się za spełnione jeżeli dowód księgowy 
zawiera: 
1) własnoręczne potwierdzenie przez upoważnionego pracownika faktu realizacji operacji 

gospodarczej opisanej w dokumencie (fakturze, rachunku, nocie księgowej, itp.),



2) potwierdzenie  przez  upoważnionego  pracownika  trybu  udzielenia  zamówienia 
publicznego określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych,  w wyniku którego 
dana operacja gospodarcza została zrealizowana,

3) adnotacje o przeprowadzeniu kontroli dokumentu księgowego, czyli sprawdzenia go pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez upoważnionych pracowników 
jednostki. Czynność ta zostaje potwierdzona datą i podpisem tych osób, 

4) oznaczenie  numerem  lub  w  inny  sposób  umożliwiający  powiązanie  tego  dowodu 
z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

§ 6
1. Zgodnie z ustawą o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody 

księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej tj.:
1) zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów,
2) zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom,
3) wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

2. Podstawą zapisów mogą być również sporządzane przez jednostkę dowody księgowe:
1) zbiorcze - służące do wykonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które 

muszą być w tym dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,
2) korygujące poprzednie zapisy,
3) zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego,
4) rozliczeniowe  –  ujmujące  już  dokonane  zapisy  według  nowych  kryteriów 

klasyfikacyjnych.
3. Na zastosowanie dowodów zastępczych zgodę musi  wyrazić kierownik jednostki,  ale  nie 

może to dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane 
podatkiem VAT.

§ 7
1. Operacje  gospodarcze  dotyczące  zakupu  materiałów  i  usług  (w  tym  robót  budowlano-

montażowych)  jak  również  sprzedaży  zbędnych  składników  majątku  gminy  i  refundacji 
kosztów mogą być udokumentowane tylko fakturami VAT albo rachunkami, gdy zakupy są 
dokonywane u podmiotów nie będących płatnikami podatku VAT. Wymogi formalne jakie 
musi spełniać faktura VAT określają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

2. Dla  udokumentowania  operacji  nie  wymienionych  w  ustawie  VAT  mogą  służyć  noty 
księgowe. Nie mogą one jednak dotyczyć nabycia lub świadczenia usług.

3. Nie stanowią podstawy księgowania zakupu składników rzeczowych lub nabywanych usług - 
paragony, dowody wpłaty do kasy itp. dokumenty. Wyjątkiem od tej zasady jest rozliczanie 
wydatków w podróży zagranicznej, gdzie może być przyjęty do rozliczenia wydatków jako 
dowód księgowy - paragon (np. zakupu paliwa na stacjach benzynowych, przejazdu płatną 
autostradą  itp.)  odpowiednio  opisany  wraz  z  oświadczeniem  pracownika.  Podobnie 
w podróżach krajowych wydatki za usługi parkingowe, przejazdy autostradami płatnymi itp. 
usługi,  w  sytuacji  gdy  nie  ma  możliwości  otrzymania  faktury  lub  rachunku,  może  być 
rozliczony odpowiednio opisany paragon.

4. Dopuszcza się do udokumentowania operacji gospodarczej dotyczącej zakupu nieruchomości 
od osoby fizycznej akt notarialny.

5. Pisemne oświadczenie o poniesieniu wydatku może być podstawą ewidencji księgowej tylko 
w przypadku uiszczania różnego rodzaju opłat typu podatkowego (np. opłaty skarbowe lub 
opłaty  sądowe)  lub  rozliczania  wydatków  podróży  krajowej  w  przypadku  nieposiadania 



biletu lub innego dowodu przejazdu środkami komunikacji krajowej. W świadczeniu należy 
podać przyczynę braku dowodu źródłowego.

§ 8
1. Każdy dokument księgowy powinien być wystawiony w sposób staranny, czytelny i trwały, 

komputerowo,  pismem  maszynowym,  długopisem  lub  atramentem  w  żadnym przypadku 
ołówkiem zwykłym, kolorowym lub flamastrem.

2. Dane zawarte w dowodzie księgowym nie mogą być zamazywane, przerabiane, wycierane 
lub usuwane w sposób uniemożliwiający odczytanie poprzednich danych.

3. Dowody  księgowe  winny  być  rzetelne  tzn.  wykazane  w  nich  dane  odzwierciedlają  stan 
zgodny  z  rzeczywistym  przebiegiem  operacji,  którą  dokumentują.  Ponadto  winny  być 
kompletne (pełne) i sformułowane w sposób jednoznaczny.

4. W celu upewnienia się o rzetelności i kompletności dowodów księgowych powinny one być 
sprawdzone – skontrolowane w ramach kontroli wewnętrznej pod względem merytorycznym, 
pod  względem  formalno-rachunkowym  oraz  stwierdzającym  wykonanie  operacji 
gospodarczej.

§ 9
Błędy w dowodach księgowych powinny być poprawiane następująco:
1) w  dowodach  księgowych  własnych  zewnętrznych  i  dowodach  obcych  przez  wysłanie 

kontrahentowi odpowiedniego dokumentu np. faktury korygującej VAT lub w sytuacjach nie 
dotyczących operacji związanych z rozliczeniem VAT stosuje się „notę księgową”,

2) błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub 
kwoty z utrzymaniem czystości skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie poprawnej treści i 
daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej. Poprawienie błędów w 
dowodach wewnętrznych w opisany sposób może nastąpić jedynie przed zaksięgowaniem 
tych dokumentów. Po zaksięgowaniu dowodów zawierających błędy poprawki wykonuje się 
przez  wprowadzenie  do  ksiąg  rachunkowych  dowodu  zawierającego  korekty  błędnych 
zapisów.

III. Ogólne zasady kontroli dokumentów finansowo - księgowych

§ 10
Sprawdzenie  cech  dowodu  księgowego,  o  którym  mowa  w  §  5  pkt  1  instrukcji  dokonuje 
pracownik  merytoryczny,  który  otrzymuje  dokument,  bezpośrednio  po  otrzymaniu  tego 
dokumentu. W przypadku stwierdzenia, że dowód nie odpowiada wymogom podanym wyżej, 
zwraca go wystawcy w celu uzupełnienia lub usunięcia nieprawidłowości.

§ 11
Potwierdzenie  wykonania  operacji  gospodarczej  objętej  dokumentem dokonuje  upoważniony 
pracownik wydziału,  który zlecił  realizację  dostawy lub wykonanie usługi,  względnie osoby, 
których ta dostawa lub usługa dotyczy. Potwierdzenie wykonania dostawy lub usługi winno być 
stwierdzone podpisem z pieczęcią imienną oraz datą dokonania tej operacji.
Jednocześnie  należy  dokonać  potwierdzenia  trybu  udzielenia  zamówienia  publicznego  przez 
wskazanie odpowiedniego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
1. Kontroli  merytorycznej  podlegają  prawidłowo wystawione  dowody  tj.  posiadające  cechy 

wymienione w § 5 pkt 1 i poddane wcześniej kontroli opisanej w § 10 i 11.



2. Kontrola merytoryczna polega na zbadaniu czy dane zawarte w dokumencie odpowiadają 
rzeczywistości,  czy  wyrażona  w  dowodzie  operacja  gospodarcza  była  celowa  z  punktu 
widzenia  gospodarczego,  czy  jest  zgodna  z obowiązującymi  przepisami  oraz  czy 
zastosowano właściwe normy i ceny.

3. Kontrola merytoryczna polega w szczególności na sprawdzeniu:
1) czy dokument został wystawiony przez właściwy podmiot,
2) czy operacji gospodarczej dokonały osoby do tego upoważnione,
3) czy  planowana  operacja  gospodarcza  znajduje  potwierdzenie  w  założeniach 

zatwierdzonego planu finansowo-gospodarczego,
4) czy dokonana operacja gospodarcza była celowa, tj. czy była zaplanowana do realizacji w 

okresie, w którym została dokonana albo wykonanie jej było niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania jednostki,

5) czy  dane  zawarte  w  dokumencie  odpowiadają  rzeczywistości,  np.:  dane  dotyczące 
wykonania rzeczowego faktycznie zostały wykonane (protokół odbioru na budowie lub 
gruncie) czy zostały wykonane w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi normami,

6) czy  na  wykonanie  operacji  gospodarczej  została  zawarta  umowa  o  pracę  lub 
wykonawstwo usługi,

7) czy zastosowane ceny i stawki są zgodne z zawartymi umowami lub złożonymi ofertami 
na wykonawstwo,

8) czy  zdarzenie  gospodarcze  przebiegało  zgodnie  z  umownymi  terminami  i  zgodnie 
z obowiązującym prawem.

4. Stwierdzone  w  dowodach  nieprawidłowości  merytoryczne  winny  być  uwidocznione  na 
załączonym do dowodu szczegółowym opisie nieprawidłowości, który winien zawierać datę i 
podpis sprawdzającego. Jeżeli zachodzi taka konieczność opis nieprawidłowości winien być 
potwierdzony dodatkowo przez osobę do tego upoważnioną. Stwierdzenie nieprawidłowości 
uwidocznione w tej formie będzie podstawą do ewentualnego dochodzenia odszkodowania 
od osób materialnie odpowiedzialnych, względnie do zażądania od kontrahenta wystawienia 
faktury  korygującej.  Korekta  błędów  zawartych  w dowodach  wewnętrznych  może  być 
dokonywana tylko w sposób określony przepisami ustawy o rachunkowości.

5. Zadaniem  kontroli  merytorycznej  jest  również  zadbanie  o  wyczerpujący  opis  operacji 
gospodarczej.  Jeżeli  z  dowodu  księgowego  nie  wynika  jasno  charakter  zdarzenia 
gospodarczego  to  niezbędnym  jest  jego  uzupełnienie.  Uzupełnienie  takie  winno  być 
zamieszone  na  odwrocie  dokumentu.  Nie  powinno  się  opisywać  faktur  VAT oraz  faktur 
korygujących i not korygujących na czole dokumentu. Na czole dokumentu dozwolone jest 
tylko zamieszczanie numeru identyfikacji wewnętrznej dokumentu.

6. Kontrolujący  na  dowód  dokonania  kontroli  merytorycznej  zamieszcza  na  odwrocie 
dokumentu  klauzulę  (odcisk  odpowiedniej  pieczęci)  stwierdzającą  dokonanie  kontroli 
opatrując ją własnym podpisem i datą kiedy ta czynność została dokonana.

7. Kontrola merytoryczna powinna być dokonywana przez osoby do tego upoważnione przez 
kierownika jednostki. Pracownik upoważniony do kontroli merytorycznej powinien mieć to 
upoważnienie wpisane do zakresu czynności wraz z podaniem szczegółowości tej kontroli 
jak również odpowiedzialności za sprawowaną kontrolę.

§ 13
1. Kontrola formalno- rachunkowa polega na sprawdzeniu czy dokument został wystawiony w 

sposób technicznie prawidłowy i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, czy 
operacja gospodarcza została poddana kontroli merytorycznej oraz czy dowód wolny jest od 
błędów rachunkowych.

2. Kontrola formalno-rachunkowa polega w szczególności na sprawdzeniu:



1) czy dowód posiada cechy wymienione w § 5 pkt 1,
2) czy dowód został opatrzony właściwymi pieczęciami stron biorących udział w operacji 

finansowej,  w  tym pieczęciami  imiennymi  i  podpisami  osób  działających  w  imieniu 
stron, czy osoby działające w imieniu jednostki posiadają stosowne upoważnienia,

3) czy  dokonano  potwierdzenia  wykonania  operacji  gospodarczej  oraz  trybu  udzielania 
zamówienia publicznego, 

4) czy dokonano kontroli merytorycznej danej operacji finansowej tj. czy dowód opatrzony 
jest w klauzulę o dokonaniu tej kontroli oraz czy wynik dokonania kontroli merytorycznej 
umożliwia prawidłowe ujęcie zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych,

5) czy dowód jest wolny od błędów rachunkowych.
3. Korekta błędów zawartych w dowodach może być dokonywana tylko w sposób określony 

przepisami ustawy o rachunkowości, stosownie do ustaleń w § 9.
4. Zadaniem  kontroli  formalno-rachunkowej  jest  niedopuszczenie  do  dokonania  zapłaty 

a następnie do zaksięgowania dokumentu posiadającego wady formalne i merytoryczne.
5. Kontrolujący na dowód wykonania kontroli formalno-rachunkowej zamieszcza na odwrocie 

dokumentu  klauzulę  (odcisk  odpowiedniej  pieczęci)  stwierdzającą  dokonanie  kontroli 
opatrując  ją  własnym  podpisem  i  datą  kiedy  ta  czynność  została  dokonana.  Do 
kontrolującego  należy  przygotowanie  dowodu  księgowego  do  zatwierdzenia  dokumentu 
przez  kierownika  jednostki  lub  osobę  upoważnioną  oraz  głównego  księgowego  przez 
wprowadzenie do klauzuli zatwierdzającej kwoty, na którą opiewa dowód - liczbą i słownie. 

6. Kontrola  formalno-  rachunkowa  powinna  być  przeprowadzana  przez  osoby  do  tego 
upoważnione. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalno-rachunkowej 
zawiera załącznik do niniejszej instrukcji. Zakres czynności pracowników upoważnionych do 
prowadzenia kontroli formalno-rachunkowej powinien zawierać stosowne zapisy a ponadto 
winien określać zakres odpowiedzialności za sprawowaną kontrolę.

§ 14
1. Wszystkie  dowody  finansowo-księgowe  stanowiące  podstawę  dokonania  wydatków 

budżetowych lub rozchodów muszą być zatwierdzone do wypłaty. Zatwierdzenia dokonują 
Burmistrz  Miasta,  Zastępcy  Burmistrza  i  w ramach posiadanych upoważnień  Naczelnicy 
Wydziałów merytorycznych oraz Skarbnik Miasta lub Główny Księgowy Urzędu. Wydatki 
typu reprezentacyjnego zatwierdza Burmistrz Miasta. Zatwierdzenie do wypłaty następuje po 
uprzednim sprawdzeniu i kontroli dowodów pod względem merytorycznym oraz formalno-
rachunkowym w drodze umieszczenia na dowodzie klauzuli „zatwierdzono do wypłaty ze 
środków budżetowych, klasyfikacja budżetowa, podpisy i data”.

2. Po uzyskaniu zatwierdzenia dokumentu księgowego pracownik merytoryczny przekazuje go 
do Wydziału Finansowego na stanowisko pracy, które przygotowuje przelewy lub dokumenty 
do pobrania gotówkowego. 

3. Dokument księgowy podlega zaksięgowaniu po dokonaniu dekretacji.
4. Dekretacja to ogół czynności związanych z przygotowaniem dokumentów księgowych do 

księgowania,  wydaniem  dyspozycji  co  do  sposobu  ich  księgowania  i  pisemnym 
potwierdzeniem jej wykonania.

5. Dekretacja obejmuje następujące etapy: 
1) segregacja dokumentów,
2) sprawdzanie prawidłowości dokumentów,
3) oznaczenie sposobu księgowania (właściwa dekretacja).

6. Segregacja dokumentów polega na:
1) podziale  dowodów księgowych  na  jednorodne  grupy  według  rodzaju  poszczególnych 

działalności jednostki (dochody, wydatki, fundusze, rachunki dochodów własnych),
2) kontroli kompletności dokumentów na oznaczony okres.



7. Sprawdzenie  prawidłowości  dokumentów  polega  na  ustaleniu,  czy  są  one  podpisane  na 
dowód skontrolowania przez osoby odpowiedzialne za dany odcinek działalności jednostki, 
ustalony w zakresie obowiązków. W wypadku stwierdzenia braków należy dowód zwrócić do 
właściwej komórki w celu uzupełnienia.

8. Właściwa dekretacja polega na :
1) umieszczeniu  na  dokumentach  adnotacji  do  jakich  podziałek  klasyfikacji  budżetowej 

dany dokument należy zaliczyć i na jakich kontach syntetycznych ma być zaksięgowany
2) wskazaniu sposobu rejestracji dowodu w urządzeniach (kontach) analitycznych,
3) określeniu daty pod jaką ma być zaksięgowany,
4) nadaniu dokumentom księgowym numerów, pod którymi zostaną zaewidencjonowane. 

IV. Ogólne zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

§ 15
1. W sprawdzaniu i kontroli dokumentów bierze udział szereg właściwych wydziałów urzędu 

oraz wielu pracowników wskutek czego zachodzi konieczność przekazywania dokumentów 
pomiędzy poszczególnymi wydziałami urzędu jak i poszczególnymi pracownikami.

2. W  ten  sposób  powstaje  tzw.  obieg  dokumentów  księgowych,  który  obejmuje  drogę 
dokumentów  od  chwili  sporządzenia  względnie  wpływu  dokumentu  do  urzędu,  aż  do 
momentu ich dekretacji i przekazania do zaksięgowania.

3. Poszczególne dokumenty mają różne drogi obiegu. Bez względu na rodzaj dokumentu należy 
zawsze dążyć do tego, aby obieg odbywał się najkrótszą i najprostszą drogą i aby obieg ten 
był kontrolowany. W tym celu należy stosować następujące zasady:
1) przekazywać dokumenty tylko do tych wydziałów, a w ramach wydziałów pomiędzy tymi 

pracownikami, którzy istotnie korzystają z zawartych w nich danych i są kompetentni do 
ich sprawdzenia,

2) przestrzegać  równomiernego  obiegu  wszystkich  dokumentów  w  celu  zapobiegania 
okresowemu spiętrzeniu się prac powodującemu możliwość zwiększania pomyłek,

3) dążyć do skrócenia czasu przetrzymywania dokumentów przez odpowiedzialne wydziały 
do minimum.

4. Drogi obiegu dokumentów finansowo-księgowych (pomiędzy pracownikami i  wydziałami 
urzędu)  dotyczących  rodzajowo  podobnych  dokumentów  ujęto  w  schematach  obiegu 
dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej instrukcji. Do schematów tych włączono 
dokumenty,  które  bezpośrednio  nie  podlegają  ewidencji  w  księgach  rachunkowych,  ale 
których obieg nie może zostać pominięty ze względu na późniejsze konsekwencje rzutujące 
na terminowe i prawidłowe ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

V. Zasady obiegu zewnętrznych dokumentów finansowo-księgowych.

§ 16
Dowodami finansowo-księgowymi zewnętrznymi są:

1) faktury VAT i rachunki za dostawy towarów i usług,
2) umowy na roboty, dostawy i usługi,
3) noty księgowe obciążeniowe,
4) noty księgowe uznaniowe,
5) wyciągi bankowe.



§ 17
1. Dowody zewnętrzne wymienione w § 16 pkt 1), 3, 4) instrukcji tj. faktury VAT, rachunki 

i noty księgowe przesłane pocztą lub doręczane osobiście do wydziałów merytorycznych lub 
do  Sekretariatu  Burmistrza  powinny  zostać  opieczętowane  datownikiem  Urzędu,  czyli 
uzyskać  tzw.  datę  pewną wpływu do jednostki,  a  następnie  powinny być  przekazane  do 
właściwego merytorycznie wydziału w celu kontroli dokumentu, tj. potwierdzenia operacji 
gospodarczej oraz dokonania kontroli merytorycznej. Następnie dokumenty te przekazuje się 
do  Wydziału  Finansowego  na  stanowisko  kontroli  formalno-rachunkowej  celem 
przeprowadzenia przez tą osobę kontroli dokumentu i uzyskania odpowiednich adnotacji na 
odwrocie dokumentu. Po dokonaniu kontroli formalno-rachunkowej pracownik merytoryczny 
przekazuje dokumenty kierownikowi jednostki lub osobom przez niego upoważnionym do 
zatwierdzenia  danej  operacji  gospodarczej,  a  następnie  Skarbnikowi  Miasta  celem 
zatwierdzenia do realizacji (wypłaty). Po uzyskaniu zatwierdzenia pracownik merytoryczny 
przekazuje dokument na stanowisko pracy przygotowujące dokumenty płatnicze.

2. Pracownik  dziennika  podawczego  oraz  pracownik  sekretariatu  Burmistrza  przyjmujący 
zewnętrzne dowody księgowe prowadzi ewidencję przyjęcia i przepływu tych dokumentów. 
Ewidencja ta winna zawierać przynajmniej takie dane jak:
1) liczba porządkowa,
2) data przyjęcia – wpływu (odnotowana również na dowodzie),
3) nazwa i adres dostawcy, 
4) kwota łączna cyfrą,
5) data przekazania i nazwa wydziału przejmującego,
6) potwierdzenie odbioru – czytelny podpis pracownika.

3. Wydziały merytoryczne prowadzą ewidencję przyjęcia i przepływu faktur, rachunków, not 
obciążeniowych  i  umów  o  roboty,  dostawy  i  usługi.  Ewidencja  ta  winna  zawierać 
przynajmniej takie dane jak:
1) liczba porządkowa,
2) data przyjęcia – wpływu,
3) nazwa i adres dostawcy,
4) kwota wynikająca z dokumentu ,
5) data przekazania dokumentu i czytelny podpis odbierającego dokument.
Zaleca się, aby ewidencja ta była prowadzona w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji 
budżetowej,  co  usprawnia  prowadzenie  kontroli  dyspozycji  w  sprawie  zaangażowania 
środków budżetowych oraz podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań finansowych. 

4. Do  faktur  –  rachunków  i  not  obciążeniowych,  wydział  merytoryczny  dołącza  wszelkie 
posiadane  dowody  dokumentujące  wykonanie  i  przebieg  operacji  gospodarczej,  czyniąc 
o tym adnotacje w dowodzie źródłowym, a w przypadku wykonywania robót remontowych, 
remontowo-budowlanych  –  protokół  odbioru  tych  robót  sporządzony  w  obecności 
wykonawcy,  inspektora  nadzoru  i  podpisany  przez  te  osoby.  W razie  braku  umowy lub 
zlecenia na wykonaną usługę lub zakup towaru powinna być dokonana wyraźna akceptacja 
danej operacji gospodarczej przez kierownika jednostki poprzez umieszczenie na pierwszej 
stronie faktury (rachunku) stwierdzenia: AKCEPTUJĘ, data i podpis.

5. Do faktur związanych z zakupem materiałów należy dołączyć dokument  PZ,  w przypadku 
gdy te materiały chwilowo składowane są w magazynach, a jeżeli są wydawane bezpośrednio 
do zużycia to na odwrocie faktur należy uzyskać podpis osoby upoważnionej, która odebrała 
materiały do bezpośredniego zużycia. 

6. Do faktur dotyczących zakupu środków trwałych bez montażu należy dołączyć dokument 
OT,  w którym wskazuje się wydział i pracownika odpowiedzialnego za użytkowanie tego 
środka trwałego.



7. Na  fakturach dotyczących  zakupu  wyposażenia  (środki  trwałe  o  mniejszej  wartości) 
pracownik Wydziału Organizacyjnego dokonuje zapisu w jakiej ewidencji to wyposażenie 
zostało zapisane (czy w ilościowo-wartościowej,  czy tylko w ilościowej)  i  który wydział 
otrzymał to wyposażenie, co powinno być potwierdzone podpisem naczelnika tego wydziału.

8. Faktury  VAT,  rachunki,  noty  obciążeniowe  i  uznaniowe  przekazywane  są  do  wydziału 
finansowego niezwłocznie po ich otrzymaniu i przeprowadzeniu kontroli tj. nie później niż 
na  trzy  dni  przed  terminem  płatności  zobowiązania  wynikającego  z  tego  dokumentu. 
W przypadku  dopuszczenia  do  powstania  odsetek  za  zwłokę  i  konieczności  ich  zapłaty 
odsetki te uiszcza pracownik, który dopuścił do ich powstania.

9. W  okresach  sprawozdawczych  dokumenty  rozliczeniowe,  tj.  faktury,  rachunki,  noty 
obciążeniowe i uznaniowe otrzymane do 7-go danego miesiąca za miesiąc ubiegły muszą być 
niezwłocznie przekazane do wydziału finansowego celem ich ujęcia w ewidencji księgowej 
za poprzedni okres sprawozdawczy, nawet gdyby termin zapłaty był jeszcze odległy. 

§ 18
1. Umowy  na  roboty,  usługi  i  dostawy  sporządzane  przez  zewnętrznych  kontrahentów 

doręczane osobiście lub za pośrednictwem poczty, przekazywane winny być do właściwego 
wydziału  merytorycznego,  realizującego  zadania  wynikające  z  umowy.  Naczelnik  tego 
wydziału  lub  wyznaczony  pracownik  dokonuje  wstępnej  kontroli  prawidłowości  ich 
wystawienia. Następnie wydział, przedkłada je radcy prawnemu urzędu, celem sprawdzenia 
zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Umowy  te  podlegają  kontroli  przez 
Skarbnika  Miasta  w  zakresie,  czy  zadania  w  nich  wyszczególnione  są  ujęte  w  planie 
finansowym urzędu. Po dokonaniu kontroli tych umów potwierdzonej podpisami (zarówno 
naczelnika  merytorycznego wydziału  jak i Skarbnika  Miasta)  umowy przedkładane  są  do 
ostatecznej aprobaty kierownikowi jednostki.

2. W przypadku,  gdy zleceniobiorcą  jest  osoba  prawna  umowa winna  być  podpisana  przez 
osoby  reprezentujące  tą  jednostkę.  Natomiast,  gdy  zleceniobiorcą  jest  osoba  fizyczna  – 
prywatny zakład wystarczy podpis przyjmującego zlecenie. Podpisy aprobujące umowę ze 
strony zamawiającego i zleceniobiorcę muszą być złożone na wszystkich egzemplarzach, a 
strony  powinny  być  parafowane.  Sporządzane  ewentualnie  aneksy  do  umów  winny  być 
sporządzone  w  ilości  w  jakiej  sporządzono  umowy  i  podpisane  przez  obydwie  strony. 
Oryginały  umów  przechowuje  Wydział  merytoryczny  a  kopie  winny  być  w  posiadaniu 
Wydziału Finansowego.

§ 19
1. Wyciągi  bankowe  odbierane  są  z  Banku  przez  wyznaczonego  pracownika  Wydziału 

Finansowego.  Wyciągi  bankowe  poddawane  są  kontroli  na  okoliczność  ich  właściwości 
i prawidłowości sporządzania. Kontroli dokonuje główny księgowy lub upoważniony przez 
niego pracownik. Wyciągi z kont bankowych nieprawidłowo sporządzone lub nie dotyczące 
Urzędu Miasta zwracane są do banku w celu poprawienia nieprawidłowości lub skierowane 
do właściwego adresata. 

2. Po przeprowadzeniu kontroli pracownik Wydziału Finansowego dokonuje ich podziału wg 
rachunków i stanowisk pracy na których prowadzona jest ewidencja analityczna dochodów i 
wydatków budżetowych. Wyciągi bankowe dotyczące podstawowego rachunku bankowego 
budżetu miasta  po zaksięgowaniu i  nadaniu numeru gromadzone są  w dwóch odrębnych 
zbiorach (odrębnie dochody - oryginał wyciągu, odrębnie wydatki ksero wyciągu) łącznie z 
fakturami  –  rachunkami  i  innymi  dowodami.  Wyciągi  bankowe  dotyczące  pozostałych 
rachunków  bankowych,  gromadzone  są  łącznie  z  dowodami  w oddzielnych  zbiorach 
dotyczących tych rachunków.



VI. Zasady obiegu wewnętrznych dokumentów finansowo księgowych

§ 20
Do dowodów finansowo-księgowych wewnętrznych własnych należą:

1) listy płatnicze,
2) polecenie księgowania,
3) zestawienie dowodów księgowych,
4) noty księgowe,
5) polecenie wyjazdu służbowego,
6) dowody wypłacenia zaliczek,
7) dowody rozliczenia zaliczek,
8) dowody wpłat do kasy,
9) kwitariusze przychodowe oraz bloczki opłat targowych,
10) czeki gotówkowe i bezgotówkowe,
11) polecenie przelewu,
12) raporty kasowe,
13) umowy zlecenia na roboty, dostawy i usługi,
14) umowy zlecenia i o dzieło z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
15) umowy najmu i dzierżawy,
16) faktury-rachunki za zakupione materiały lub wykonane usługi, roboty,
17) faktury – rachunki wystawione kontrahentom,
18) dowody magazynowe,
19) dowody obrotu środkami trwałymi,
20) arkusze spisowe i zestawienia różnic inwentaryzacyjnych,
21) mandaty karne,
22) sprawozdawczość,
23) nota księgowa przychodowo-rozchodowa
24) nota księgowa do ewidencji zaangażowania
25) zawiadomienie o zwrocie lub zarachowaniu wpłaty/nadpłaty
26) dowody Mt zmiany miejsce użytkowania środka trwałego.
27) zlecenie na wykonanie zakupu (usługi) dla celów dokonania wstępnej kontroli,
28) nota odsetkowa



§ 21
1. Listy płac sporządzane są w systemie komputerowym na wynagrodzenia stałe oraz okresowe 

na podstawie odpowiednich decyzji ustalających wysokość tych wynagrodzeń. Listy płac z 
tytułu stosunku pracy obejmują wynagrodzenia zasadnicze, od tych składników potrąca się 
należne składki ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zaliczki na podatek od dochodów 
osobistych oraz innych potrąceń w ramach deklaracji pracownika. W ramach listy płac są 
naliczane  również  zasiłki:  chorobowe,  z  tytułu  opieki  nad  chorym,  wychowawcze  i 
macierzyńskie.  Angaże  pracowników,  decyzje  o podwyżkach,  udzielanych  urlopach 
bezpłatnych, zwolnienia lekarskie, itp. dokumenty, na podstawie których sporządzane są listy, 
sporządza  lub  gromadzi  Wydział  Organizacyjny  oraz  wprowadza  do  systemu  kadrowo-
płacowego  a  fakt  ten  należy  zamieścić  na  dokumencie  –  „Wprowadzono  do  systemu 
kadrowo-płacowego.  Po wprowadzeniu do  w/w systemu muszą  one zostać  doręczone do 
Wydziału Finansowego najpóźniej do 20 danego miesiąca, aby mogły być rozliczone i ujęte 
w listach za dany miesiąc. Zwolnienia lekarskie dostarczone przez pracownika po 20 dniu 
miesiąca winny być przekazane do Wydziału Finansowego niezwłocznie. 

2. Na  podstawie  list  wynagrodzeń  pracownik  sporządza  zestawienie  wynagrodzeń  netto 
i dokonuje przelewu na konta bankowe pracowników którzy mają rachunki bankowe, a dla 
pozostałych  wypłaty  dokonuje  kasa.  Potwierdzone  przez  banki  przelewy  zgodne 
z zestawieniem  stanowią  potwierdzenie  dokonania  wypłaty  wynagrodzeń.  W  księgach 
rachunkowych  ewidencjonuje  się  zestawienia  tych  list,  które  w  tym  przypadku  są 
dokumentami księgowymi. 

3. Oddzielne listy sporządzane są na ryczałty za korzystanie z własnych samochodów dla celów 
służbowych.  Listy  te  sporządzane  są  przez  pracowników  Wydziału  Finansowego  na 
podstawie  oświadczeń  pracowników  posiadających  stosowną  umowę,  o wykorzystywaniu 
własnego  samochodu  do  celów służbowych  w danym miesiącu.  Oświadczenia  te  winny 
zostać  każdorazowo poddane kontroli  merytorycznej  przez Wydział  Organizacyjny  celem 
weryfikacji wykazanych przez pracownika nieobecności.

4. Listy  płatnicze  na  diety  dla  radnych  sporządza  pracownik  Wydziału  Organizacyjnego 
obsługujący działalność Rady Miasta.

5. Wszystkie  listy  płatnicze  pod  względem  merytorycznym  podpisuje  Naczelnik  Wydziału 
Organizacyjnego lub upoważniony przez niego pracownik (w tym listy wynagrodzeń Straży 
Miejskiej,  które  podlegają  kontroli  merytorycznej  również  przez  Komenndanta  Straży 
Miejskiej).  Listy  płatnicze  pod względem formalno-rachunkowym sprawdzają  i podpisują 
właściwi  pracownicy  Wydziału  Finansowego.  Do  wypłaty  listy  płac  akceptuje  Skarbnik 
Miasta i kierownik jednostki.

6. Wynagrodzenia  własnych  pracowników  nie  wynikające  z  umowy  o  pracę  a  określone 
w umowie zlecenia lub o dzieło wypłacane są na podstawie rachunku za wykonaną pracę lub 
dzieło. W rachunku tym rozliczane są składki ubezpieczeniowe oraz inne potrącenia. 

§ 22
Polecenia księgowania sporządza się w celu dokonania zapisu księgowego wyrażającego fakt 
dokonania operacji gospodarczej, wyksięgowania błędnego zapisu oraz przy ewidencji na koniec 
każdego okresu sprawozdawczego zestawienia zbiorczego z analityk należności podatkowych i 
nie  podatkowych  prowadzonych  jako  odrębne  zbiory  informatyczne.  Polecenie  księgowania 
wystawia upoważniony pracownik, podpisuje Skarbnik. Polecenia księgowania księgowane są w 
urządzeniach księgowości syntetycznej i  analitycznej.  Po zaksięgowaniu stanowią one dowód 
księgowy oznaczony numerem ułatwiającym jego identyfikację.



§ 23
Zestawienie  dowodów  księgowych  sporządza  się  w  celu  księgowania  zbiorczym  zapisem 
dowodów  na  odpowiednich  kontach  syntetycznych.  Podstawowym  zestawieniem  dowodów 
księgowych jest  zestawienie  list  wynagrodzeń,  w którym ujmuje się  wszystkie  dane  zawarte 
w poszczególnych  listach  wynagrodzeń  w  układzie  kont  i  klasyfikacji  budżetowej.  To 
zestawienie jest dowodem księgowym, a poszczególne listy pozostają na stanowisku pracy, które 
rozlicza wynagrodzenia.

§ 24
Noty  księgowe  sporządzają  pracownicy  księgowości  Wydziału  Finansowego  na  podstawie 
materiałów z Wydziałów merytorycznych lub Wydziały merytoryczne. Dowody te sporządza się 
w  czterech  egzemplarzach  (Wydział  Finansowy  w  3  egzemplarzach)  celem  obciążenia  lub 
uznania kontrahentów nie będących podatnikami podatku VAT i tylko na transakcje, które nie są 
objęte przepisami podatku VAT. Noty księgowe są numerowane od początku roku narastająco. 
Wydział Finansowy prowadzi rejestr wystawionych not. Oryginał przesyła się do kontrahenta za 
potwierdzeniem  odbioru.  Pierwsza  kopia  stanowi  podstawę  do  zaksięgowania  na  kontach 
rozrachunkowych w syntetyce i analityce, druga kopia przesyłana jest do właściwego Wydziału 
merytorycznego, a trzecia pozostaje w aktach Wydziału Finansowego. Pod egzemplarzem, który 
pozostaje  w  Wydziale  Finansowym  należy  dołączyć  materiały  lub  ich  kserokopie  jako 
dokumenty uzasadniające sporządzenie noty księgowej

§ 25
Nota  księgowa  przychodowo-rozchodowa  sporządzana  jest  przez  pracowników  księgowości 
celem dokonania  księgowań wydatków lub  dochodów. W szczególności  dotyczy to  zwrotów 
tytułem rozliczenia zaliczki, zwrotów nadpłat, przeksięgowań wpływów między poszczególnymi 
rachunkami dochodów.

§ 26
1. Zawiadomienie  o  zwrocie  lub  zarachowaniu  wpłaty/nadpłaty,  a  w  ewidencji  podatkowej 

decyzja, sporządzane są przez pracowników księgowości w celu:
1) zarachowania wpłaty lub nadpłaty na poczet wskazanej przez podatnika lub kontrahenta 

należności,
2) dokonania zwrotu nadpłaty.

2. Zawiadomienie podlega zatwierdzeniu przez Głównego Księgowego.

§ 27
Nota  księgowa  do  ewidencji  zaangażowania  sporządzana  jest  przez  wydziały  merytoryczne 
w celu dokonania księgowania w ewidencji zaangażowania. Nota księgowa sporządzana jest na 
podstawie zawartych umów o roboty i usługi budowlane, umów zleceń i o dzieło, umów o pracę, 
wystawionych  zleceń  na  zakup  towarów lub  usług,  decyzji  administracyjnych  i  pozostałych 
dokumentów, na  podstawie  których  zostało zaciągnięte,  zobowiązanie finansowe podlegające 
wykonaniu w roku bieżącym lub w latach przyszłych. Ewidencja zaangażowania jest  częścią 
składową ksiąg rachunkowych, a dane z niej  są ujmowane w sprawozdawczości budżetowej. 
Zamiast  noty  mogą  być  stosowane  ksera  źródłowych  dokumentów  (umowy,  zlecenia,  itp.) 
z odciskiem  odpowiedniej  pieczęci.  Nota  podlega  zatwierdzeniu  przez  naczelnika  wydziału 
merytorycznego i Głównego Księgowego.

§ 28
1. Polecenia  wyjazdu  służbowego  wystawiane  są  w  Wydziale  Organizacyjnym,  gdzie 

prowadzona  jest  imienna  ewidencja.  Polecenia  wyjazdu  służbowego  podpisuje  dla 



Naczelników  Wydziałów  Burmistrz,  natomiast  dla  pracowników  Naczelnik  Wydziału 
Organizacyjnego.

2. Zezwolenie na korzystanie z własnego środka lokomocji dla wszystkich pracowników przed 
wyjazdem podpisuje Burmistrz. 

3. Po odbyciu podróży służbowej pracownik rozlicza koszty przejazdu wg środka lokomocji, 
z którego korzystał  w podróży służbowej na podstawie oryginalnych biletów za przejazd, 
które dołącza się do rozliczenia, dolicza diety i ewentualnie ryczałty na pokrycie kosztów 
dojazdów w wysokości  i  na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach.  W przypadku 
braku  biletów  za  przejazd,  koszty  przejazdu  środkami  komunikacji  krajowej  należy 
udowodnić oświadczeniem zgodnie z § 7 pkt 5 instrukcji. Koszty podróży służbowej należy 
rozliczyć  przedkładając  je  do  Wydziału  Finansowego  po  uprzednim  sprawdzeniu  pod 
względem merytorycznym przez osoby do tego upoważnione, w ciągu 7 dni od zakończenia 
podróży służbowej. Wyjątek stanowią podróże służbowe zakończone w ostatnich dniach roku 
kalendarzowego, rozliczenia z tych wyjazdów należy przedłożyć do realizacji niezwłocznie 
po  zakończeniu  podróży  służbowej  tak  aby  zostały  zaewidencjonowane  w  danym  roku 
kalendarzowym.

4. Polecenie  wyjazdu  służbowego  celem  odbycia  podróży  zagranicznej  musi  obejmować 
określenie świadczeń, które zapewnia strona zapraszająca lub w przypadku innej podróży, 
świadczenia  jakie  przysługują  pracownikowi  w czasie  podróży zagranicznej  oraz  decyzje 
delegującego o wypłacie zaliczki w dewizach. Polecenia te podpisuje Burmistrz.

§ 29
1. Decyzje dotyczące wypłaty zaliczek są dowodami wewnętrznymi i są podstawą do wypłaty 

zaliczek  gotówkowych.  Zatwierdzony  wniosek  o  wypłatę  zaliczek  przedkłada  się  do 
realizacji  w  Wydziale  Finansowym  celem  zrealizowania  wypłaty.  Decyzja  o  wypłacie 
zaliczek musi zawierać klasyfikację budżetową oraz termin w którym zaliczka winna być 
rozliczona.  Zaliczki  dla  realizacji  zadań  powtarzających  się  mogą  być  rozliczane 
w ustalonych  okresach  półrocznych  lub  rocznych.  Zaliczki  wypłacane  na  doraźne  koszty 
realizacji  zadań  np.  na  pokrycie  kosztów  podróży,  koszty  organizowanych  imprez 
okazjonalnych lub innych zakupów należy rozliczyć w terminach podanych w dokumencie 
przyznającym zaliczkę.

2. Obowiązkowo  należy  rozliczyć  udzielone  zaliczki  z  pracownikiem,  z  którym  został 
rozwiązany  stosunek  pracy.  Wszystkie  zaliczki  na  koniec  roku  winny  być  rozliczone  - 
zobowiązania wobec pracownika wypłacone, a należność Urzędu od pracownika ściągnięta.

3. Do  dokumentów  rozliczenia  zaliczek  dołączane  są  faktury  lub  rachunki  dokumentujące 
wydatki, które opłacono z pobranej zaliczki.  

§ 30
Dowody  wpłat  do  kasy  Urzędu  na  wszelkiego  rodzaju  wpłaty  wystawia  kasjer  w  systemie 
komputerowym  lub  z  kwitariusza  w  przypadku  awarii  systemu  komputerowego.  Obieg 
dokumentów związanych z kasą reguluje odrębna Instrukcja kasowa.

§ 31
1. Kwitariusze  przychodowe  wzór  k-103  lub  inne  pokwitowania  wpłat  zatwierdzone  przez 

Kierownika Jednostki są drukami ścisłego zarachowania. Ewidencja kwitariuszy prowadzona 
jest w książce druków ścisłego zarachowania w momencie przyjęcia ich na stan. Kwitariusze 
w  każdym  przypadku  wydawane  są  za  potwierdzeniem  odbioru.  Wydanie  kwitariuszy 
następuje po dokonaniu wpłaty kwoty przyjętej na poprzedni kwitariusz.



2. Zasady  ewidencji,  wydawania  i  rozliczania  kwitariuszy  przychodowych  dotyczą 
odpowiednio bloczków opłat targowych wydawanych inkasentom tej opłaty. Rozliczenia te 
prowadzi bezpośrednio kasjer Urzędu Miasta.

§ 32
1. Czeki  gotówkowe  i  bezgotówkowe  wystawiane  są  w  Wydziale  Finansowym  przez 

upoważnionego  pracownika.  Czeki  gotówkowe  i  bezgotówkowe  wydawane  są  po  ich 
dokładnym  i  prawidłowym  wypełnieniu,  za  potwierdzeniem  odbioru.  Czeki  podlegają 
zatwierdzeniu przez osoby do tego upoważnione.

2. Czeki  gotówkowe wydawane są upoważnionemu pracownikowi,  który na podstawie tego 
czeku pobiera gotówkę w banku i następnie przekazuje tą gotówkę kasjerowi z dowodami 
obejmującymi kwoty, na które został wystawiony czek. 

3. Czeki  bezgotówkowe  wystawia  się  w  wyjątkowych  sytuacjach  celem zapłaty  niektórych 
zobowiązań wobec osób fizycznych, wydaje się je za potwierdzeniem odbioru.

4. Ewidencja  czeków  gotówkowych  i  bezgotówkowych  rozrachunkowych  prowadzona  jest 
w książce druków ścisłego zarachowania. Konta służące do ewidencji czeków zamykane są 
i uzgadniane  w okresach  rocznych.  Stany czeków i  prawidłowość  prowadzenia  sprawdza 
Skarbnik Miasta sposobem wyrywkowym co odnotowuje w książce. 

§ 33
1. Polecenie  przelewu  sporządza  i  wprowadza  do  systemu  komputerowego  upoważniony 

pracownik Wydziału Finansowego na podstawie faktur, rachunków, polecenia księgowania 
i innych dowodów, stanowiących podstawę dokonania wydatków uprzednio sprawdzonych 
pod  względem merytorycznym,  formalno-rachunkowym i  zatwierdzonych do  zapłaty,  jak 
również  polecenia  przelewu  na  kwoty  dotyczące  zwrotu  nadpłat,  a  także  mylnie 
przekazanych kwot na dochody budżetowe. Przelewy te akceptują i zatwierdzają do realizacji 
upoważnieni  pracownicy  Wydziału  Finansowego,  których  wzory  podpisów  zatwierdził 
Burmistrz Miasta i które zostały złożone do banku.

2. W systemie elektronicznego przekazywania przelewów do banku przelewy te nie stanowią 
odrębnego dokumentu papierowego, są zapisami na wyciągu bankowym. Dokumentem jest 
wyciąg bankowy lub ksero wyciągu.

§ 34
Raporty kasowe sporządza kasjer lub pracownik okresowo go zastępujący. Raporty sporządzane 
są  przebitkowo w dwóch  egzemplarzach  codziennie  i  obowiązkowo na  koniec  miesiąca  wg 
poszczególnych  rachunków  bankowych,  a  dla  rachunku  podstawowego  również  odrębnie 
w zakresie  wpłat  i  wypłat.  Po  zakończeniu  raportu  kasjer  zakreśla  wolne  wiersze,  podpisuje 
raport  i  jeden egzemplarz  wraz  z  dowodami  przekazuje  za  potwierdzeniem na kopii  raportu 
pracownikowi  księgowości.  Do  obowiązków  pracownika  odbierającego  raport  należy 
sprawdzenie  kompletności  dołączonych  dowodów,  ich  prawidłowości  (potwierdzenie  odbioru 
gotówki  i  skasowania  dowodów poprzez  umieszczenie  adnotacji  „zapłacono  gotówką  raport 
kasowy  Nr  ......  pozycje  raportu  ...........  daty  wpłaty  i  podpis  kasjera”),  sprawdzenie 
prawidłowości  sumowania  przychodów,  rozchodów  i  ustalenie  stanu  końcowego.  Całość 
dowodów  dołączonych  do  raportu  kasowego  podlega  księgowaniu  na  właściwych  kontach 
analitycznych i syntetycznych.

§ 35
1. Umowy na dostawy, usługi i roboty budowlane sporządzane są przez Referat ds. Zamówień 

Publicznych  lub  pracowników  innych  Wydziałów  merytorycznych  po  przeprowadzeniu 



i zatwierdzeniu przez upoważnione osoby postępowania określonego w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

2. W  umowie  podaje  się  imię  i  nazwisko  osoby  prowadzącej  działalność  gospodarczą 
(lub nazwa  firmy),  określenie  robót  do  wykonania,  usług  lub  dostaw,  ich  wielkość,  oraz 
kwota  do  zapłaty  za  realizację  zadania.  W umowie  winny  być  zawarte  również  między 
innymi takie dane jak:
1) terminy wykonania robót, usług lub dostaw,
2) możliwość naliczania odsetek za nieterminowe wykonanie przyjętego zadania,
3) klauzula o ewentualnym zatrzymaniu kaucji gwarancyjnej na jakość wykonanych robót, 

usług, dostaw,
4) możliwość  odmowy  zapłaty  za  roboty,  usługi  lub  dostawy,  jeżeli  ich  jakość  jest 

niewłaściwa,
5) wysokość i tryb wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. W  przypadku  sporządzania  umów  zlecenia  z  osobami  fizycznymi  nie  prowadzącymi 
działalności  gospodarczej,  do  umowy obowiązkowo należy  dołączyć  oświadczenie  osoby 
przyjmującej zlecenie o podleganiu lub nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym.

4. Umowy  podpisują  ze  strony  zleceniodawcy  kierownik  jednostki  lub  upoważnieni 
pracownicy, radca prawny, oraz Skarbnik Miasta po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia 
środków  w planie  finansowym  jednostki.  Umowy  sporządza  się  co  najmniej  w  trzech 
egzemplarzach,  z  których  jeden  egzemplarz  otrzymuje  zleceniobiorca,  jeden  egzemplarz 
Wydział  zlecający,  jeden  egzemplarz  Wydział  Organizacyjny,  który  prowadzi  centralny 
rejestr umów zlecenia i o dzieło, oraz w zależności od okoliczności zgłasza daną osobę do 
ZUS-u, a ksero umowy Wydział Finansowy.

5. W przypadku gdy przepisy  prawa nie  wymagają  udokumentowania  zamiaru  zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego (dokonania operacji gospodarczej) w formie umowy, stosowane 
są  zlecenia.  Zlecenia  na  dokonanie  zakupu  towaru  lub  usługi  sporządzane  są  przez 
pracowników wydziałów merytorycznych.  Podlegają  wstępnej  kontroli  celowości  danego 
wydatku oraz sprawdzenia zabezpieczenia środków w planie finansowym. Zlecenie podlega 
zatwierdzeniu  przez  naczelnika  wydziału  merytorycznego,  Głównego  Księgowego 
i Kierownika Jednostki.

6. W razie  braku umowy lub zlecenia  na  wykonaną usługę lub zakup towaru powinna być 
dokonana  wyraźna  akceptacja  danej  operacji  gospodarczej  przez  kierownika  jednostki 
poprzez umieszczenie na pierwszej stronie faktury (rachunku) stwierdzenia: AKCEPTUJĘ, 
data i podpis.

7. W  celu  bieżącego  kontrolowania  zaciąganych  zobowiązań  i  zaangażowania  wydatków 
w Urzędzie Miasta prowadzony jest rejestr umów oraz zleceń w następujący sposób:
1) Referat  ds.  Zamówień  Publicznych  prowadzi  rejestr  umów  zawartych  w  sprawach 

zamówień publicznych,
2) Wydział Organizacyjny prowadzi rejestr umów zlecenia i o dzieło zawartych z osobami 

fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
3) Wydziały merytoryczne prowadzą rejestr pozostałych umów wg właściwości rzeczowej.

8. Umowy  i  zlecenia  przekazywane  są  do  Wydziału  Finansowego  zgodnie  z  instrukcją 
„Procedura ewidencji zaangażowania środków budżetowych”.

§ 36
1. Umowy najmu lub dzierżawy sporządzają właściwe Wydziały merytoryczne. Warunki najmu 

lub  dzierżawy  określają  strony  zawierające  umowę  w  drodze  negocjacji  lub  przetargów 
przeprowadzanych wg odrębnych przepisów.



2. Wysokość czynszu za najem lub dzierżawę ustala się w okresach miesięcznych obowiązkowo 
podając dzień miesiąca, do którego należy zapłacić ustalony czynsz.

3. W przypadku małych kwot rocznego czynszu można ustalić terminy kwartalne, półroczne lub 
jednorazowe płatne z góry (dotyczy to umów do kwoty 1.200 zł zawartych z podmiotami 
gospodarczymi i osobami fizycznymi).

4. Do umów, w których należność na rzecz Urzędu przekracza 2.000 zł miesięcznie powinno 
być  przyjęte  zabezpieczenie  od  zleceniobiorcy  w  postaci  gotówki,  weksla  in  blanco  z 
poręczeniem  i  deklaracją  wekslową  lub  zastawu  na  środkach  pieniężnych  lub  papierach 
wartościowych.

5. Umowy  najmu  lub  dzierżawy  podpisuje  kierownik  jednostki  lub  upoważnieni  zastępcy 
kierownika  jednostki  wraz  z  naczelnikiem  merytorycznego  wydziału,  Radca  Prawny, 
Skarbnik Miasta i najemca – dzierżawca.

6. Zasadniczo  umowy  sporządza  się  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z 
przeznaczeniem:
1) oryginał umowy dla najemcy – dzierżawcy,
2) pierwsza kopia dla Wydziału Finansowego,
3) druga kopia dla merytorycznego Wydziału.

7. W przypadku, gdy administratorem obiektu najmu – dzierżawy jest jednostka organizacyjna 
podlegająca  Urzędowi,  wówczas  umowa najmu – dzierżawy sporządzana jest  w czterech 
egzemplarzach, jeden egzemplarz dla administratora nieruchomości.

8. Wszystkie  umowy  najmu  lub  dzierżawy  wprowadzane  są  do  systemu  komputerowego 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. Na podstawie tych 
danych wyznaczony pracownik Wydziału Finansowego wystawia dla najemcy – dzierżawcy 
faktury  VAT  obejmujące  należność  brutto  w  tym  podatek  VAT.  Należność  wynikająca 
z faktury ewidencjonowana jest na imiennych kartach kontowych dochodów – przychodów.

9. Pracownik  wyznaczony do ewidencjonowania  należności  wynikających z  umów najmu – 
dzierżawy  zobowiązany  jest  do  czuwania  nad  terminowym  opłacaniem  czynszu.  Do 
zalegających  z  wpłatami  czynszu  pracownik  ten  wysyła  upomnienia  i  zgłasza  ten  fakt 
Skarbnikowi Miasta.

§ 37
1. Faktury  własne  sporządza  się  w  celu  udokumentowania  wykonanych  własnych  usług, 

odsprzedanych zbędnych składników majątkowych, przy refakturowaniu kosztów czasowo 
ponoszonych za inną jednostkę oraz tzw. faktury wewnętrzne ujmujące na koniec miesiąca 
wydatki rzeczowe ponoszone na promocję i reprezentację. Przy wystawianiu i rozliczaniu 
faktur bezwzględnie muszą być przestrzegane przepisy o podatku VAT.

2. Oryginał  faktury  przesyłany  jest  adresatowi.  Faktury  podlegają  księgowaniu  na  kontach 
rozrachunkowych.  Po  zapłaceniu  należności  kwota  ewidencjonowana  jest  na  kontach 
dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową, za wyjątkiem rozliczeń z Urzędem Pracy z tyt. 
refundacji kosztów zatrudnienia stażystów lub innych osób.

§ 38
1. Kopie mandatów karnych kredytowych i gotówkowych przekazywane przez Straż Miejską 

do ewidencji księgowej są dowodami księgowymi. Celem udokumentowania kompletności i 
terminowości  przekazywania  tych  dokumentów  przekazujący  prowadzi  ich  ewidencje. 
Ewidencja powinna zawierać następujące pozycje:
1) L.p.,
2) Nr mandatu,
3) Data nałożenia mandatu,



4) Kwota,
5) Oznaczenie K (mandat kredytowy), G (mandat gotówkowy),
6) Data przekazania do Wydziału Finansowego,
7) Podpis osoby  przekazującej i odbierającej.

2. Kopie  mandatów karnych  powinny  być  przekazywane  w terminie  do  7–dni  od  daty  ich 
nałożenia. Uzgodnienia łącznej kwoty nałożonych mandatów karnych powinny być dokonane 
co najmniej raz na kwartał do 7 dnia po upływie kwartału. Uzgodnienia podpisuje pracownik 
Straży Miejskiej i Wydziału Finansowego.

§ 39
1. Dowody magazynowe stanowią podstawę do dokonywania operacji przychodu i rozchodu 

materiału w ewidencji księgowej. Do wystawiania dowodów magazynowych przychodowych 
PZ i  rozchodowych  RW upoważnieni  są  pracownicy  obsługujący  magazyny.  Dowody 
magazynowe  przychodowe  podpisuje  osoba  przyjmująca  materiał.  Dowody  magazynowe 
rozchodowe podpisuje osoba wydająca towar/materiał i  osoba odbierająca. Wolne wiersze 
w dowodach przychodowych i rozchodowych winny być zakreślone. Dowody te zatwierdza 
naczelnik merytorycznego wydziału lub upoważniona przez niego osoba. 

2. Magazynier przekazuje dowody przychodowe bezpośrednio po otrzymaniu materiału jako 
załącznik do faktury. Dowody rozchodowe magazynier przekazuje do Wydziału Finansowego 
za okresy miesięczne wraz z zestawieniem nie później niż do 5-go następnego miesiąca za 
miesiąc  ubiegły.  Dowody  magazynowe  przychodowe  i  rozchodowe  należy  numerować 
oddzielnie w każdym roku kalendarzowym. Magazynier obowiązany jest prowadzić kartoteki 
magazynowe ilościowo-wartościowe na bieżąco i sumować za okres miesięczny.

§ 40
1. Środki trwałe są to środki pracy o określonej przepisami wartości i  okresie użytkowania. 

Środki trwałe mogą być nabywane w drodze gotowych zakupów lub wytwarzane w wyniku 
realizacji  inwestycji.  Dowodami  nabycia  gotowego  środka  trwałego  są:  faktury  VAT 
wystawiane przez dostawców, wyjątkowo zakupy nieruchomości od osób fizycznych mogą 
być dokumentowane tylko aktem notarialnym, a przyjęcie środka trwałego do eksploatacji 
dokumentowane jest dowodem wewnętrznym „OT” – przyjęcie środka trwałego. Dokument 
ten  winien  zostać  sporządzony w terminie  21  dni  od  zawarcia  aktu  notarialnego  lub  od 
uprawomocnienia się decyzji dotyczących komunalizacji itp.

2. Wytwarzane środki  trwałe  w wyniku realizacji  inwestycji  dokumentowane są protokołem 
odbioru  końcowego  i  przekazania  do  użytku  nowo  wytworzonego  środka  trwałego  oraz 
dowodem  „OT”.  Protokół  odbioru  końcowego  i  przekazania  do  użytku  środka  trwałego 
sporządza Wydział pełniący funkcje inwestora (komisyjnie). Na podstawie protokołu odbioru 
oraz przy wykorzystaniu danych technicznych z dokumentacji Wydział ten sporządza dowód 
„OT”.  Dokument  ten  sporządza  się  w terminie  21  dni  od  daty  zapłaty  ostatniej  faktury 
dotyczącej zadania inwestycyjnego, ale nie później niż do końca roku w którym dany zakup 
był  dokonany  lub  inwestycja  zakończona.  Dowody,  o  których  mowa  wyżej  podpisują 
upoważnione  osoby oraz  naczelnik danego wydziału.  Dowody te  sporządza  się  z  zasady 
w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa egzemplarze do komórki 
finansowo-księgowej  w  celu  dokonania  odpowiednich  księgowań,  pierwsza  kopia  dla 
Wydziału – jednostki otrzymującej do eksploatacji zakupiony – wytworzony środek trwały, 
drugą  kopię  przeznacza  się  dla  komórki  prowadzącej  ewidencję  analityczną  środków 
trwałych.



3. Ewidencje środków trwałych prowadzi się w układzie obowiązującej klasyfikacji środków 
trwałych oraz miejsc ich użytkowania. Ewidencje środków trwałych prowadzi się również 
w wydziałach, które gospodarują danymi środkami trwałymi. 

§ 41
1. Dowody przekazania środków rzeczowych sporządzają pracownicy lub powołana w tym celu 

komisja  (w  przypadkach  likwidacji  jednostki  organizacyjnej)  odpowiedzialna  za 
zabezpieczenie  i  przekazanie  tych  składników.  Na  dowodach  tych  musi  być  adnotacja 
o odpłatnym  (dowód  LT) lub  nieodpłatnym  przekazaniu  (dowód  PT). Zarówno  przy 
odpłatnym  jak  i  nieodpłatnym  przekazaniu  należy  uaktualnić  wartość  przekazanych 
składników.  Aktualizacji  wartości  dokonuje  właściwy  Wydział  merytoryczny 
w porozumieniu z Wydziałem Finansowym. Dowody LT i PT podlegają zatwierdzeniu przez 
właściwego merytorycznie naczelnika wydziału.

2. Dowody przekazania podlegają zaksięgowaniu w urządzeniach księgowych syntetycznych 
i analitycznych,  w  celu  zdjęcia  z  ewidencji  posiadanych  środków  trwałych.  Wszystkie 
oryginały  dowodów  dołącza  się  do  zbioru  dowodów  finansowo-księgowych,  kopie 
przechowuje właściwy merytorycznie Wydział. Dowody te podpisują Naczelnicy Wydziałów 
merytorycznych i Skarbnik Miasta, a zatwierdza kierownik jednostki. 

§ 42
Dowody  Mt  sporządzane  są  przez  pracowników  wydziałów  merytorycznych  prowadzących 
ewidencje środków trwałych w związku ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego. 

§ 43
1. Arkusze spisowe składników majątkowych z natury i zestawienia różnic inwentaryzacyjnych 

(nadwyżki i niedobory) sporządza się w trakcie przeprowadzenia inwentaryzacji składników 
majątkowych w okresach ustalonych odrębnymi przepisami. Dowody te stanowią podstawę 
do uzgodnienia  wartości  i  ilości  składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu 
jednostki.

2. Składniki  majątkowe  stanowiące  wartość  innych  jednostek  spisuje  się  na  oddzielnych 
arkuszach spisowych i przesyła się do właściwych jednostek w celu uzgodnienia co do ilości 
i wartości

3. Po sporządzeniu spisów z natury własnych składników majątkowych, sporządza się zbiorcze 
zestawienie,  które  stanowi  podstawę  do  rozliczenia.  Ewentualne  różnice  (nadwyżki, 
niedobory)  podlegają  uzgodnieniu.  W  protokole  sporządzonym  przez  komisję 
inwentaryzacyjną winny być podane wnioski dotyczące uznania niedoborów za zawinione 
lub  niezawinione.  W przypadkach  nadwyżki,  ustalenie  przyczyn  ich  powstania.  Wnioski 
dotyczące niedoborów i wyjaśnienie powstania nadwyżek, komisja inwentaryzacyjna podaje 
w  oparciu  o  wyjaśnienia  osób  materialnie  odpowiedzialnych  po  ich  uprzednim 
przeanalizowaniu.

4. Wyceny  składników  majątkowych  ujętych  w  arkuszach  spisowych  dokonuje  komórka 
księgowości  na  podstawie  dowodów.  Arkusze  spisowe  i  zestawienie  różnic 
inwentaryzacyjnych  muszą  być  ponumerowane  a  następnie  ujęte  jako  druki  ścisłego 
zarachowania.  Arkusze  spisowe  i  zestawienie  różnic  inwentaryzacyjnych  stanowiące 
podstawę  zapisów  księgowych  dołącza  się  do  zbiorów  finansowo-księgowych. 
Inwentaryzacja składników majątkowych musi być rozliczona i zaksięgowana w księgach 
rachunkowych  w  roku  budżetowym,  którego  dotyczy.  Szczegółowe  sprawy  z  zakresu 
inwentaryzacji reguluje odrębna instrukcja.



§ 44
1. Sprawozdawczość finansową przewidzianą w odrębnych przepisach sporządzają pracownicy 

Wydziału  Finansowego  na  podstawie  ewidencji  analitycznej  i  syntetycznej.  Dane  ujęte 
w sprawozdaniach  muszą  być  zgodne  z  zapisami  w  ewidencji  księgowej.  Ewidencje 
księgowe analityczne muszą być zgodne z ewidencją analityczną.

2. Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe przedkładają okresowe sprawozdania i bilanse do 
Wydziału Finansowego w celu sporządzenia sprawozdań i bilansu zbiorczego.

3. Sprawozdania podpisuje kierownik jednostki i Skarbnik.
4. Sporządzanie sprawozdań i ich obieg regulują odrębne przepisy.

§ 45
1. Dowody finansowo-księgowe dotyczące wydatków budżetowych lub rozchodów sprawdzone 

pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty, zgodnie 
z  ustalonymi  warunkami  płatności  i  obowiązującymi  przepisami,  klasyfikowane są  przez 
wyznaczonego  pracownika  księgowości  Wydziału  Finansowego  do  zapłaty  gotówką  lub 
w obrocie bezgotówkowym (przelewami).

2. Dowody płatne gotówką ujmowane są w zestawieniach wg rachunków, z których mają być 
zapłacone następnie wystawiany jest  czek, który po podpisaniu przez osoby upoważnione 
doręczany jest pracownikowi upoważnionemu do podjęcia gotówki w banku, celem podjęcia 
tej gotówki i przekazania jej za potwierdzeniem odbioru kasjerowi wraz z dokumentami.

3. Dowody  przeznaczone  do  zapłaty  w  obrocie  bezgotówkowym  przekazywane  są 
wyznaczonemu  pracownikowi  w  celu  sporządzenia  przelewu  i  przekazania  ich  drogą 
elektroniczną  lub  tradycyjną  (w  przypadku  awarii  systemu  elektronicznego)  do  banku 
obsługującego Urząd Miasta. Przelewy podobnie jak czeki podpisują (zatwierdzają) osoby, 
których wzory podpisów złożone są w banku prowadzącym obsługę budżetu miasta.

4. Umieszczenie  pracownika  i  jego  wzoru  podpisu  w  bankowych  wzorach  podpisów  jest 
równoznaczne z upoważnieniem do dokonywania tych czynności .

VII. Gospodarka kasowa.
§ 46

1. Na dochody budżetowe przyjmowane w kasie Urzędu Miasta składają się wpłaty z tytułu 
podatków i opłat oraz należne wpłaty pozostałe. Do ustalenia wysokości podatków i opłat 
wyznaczeni  są  w  Wydziale  Finansowym  pracownicy  zgodnie  z  zakresami  czynności. 
Pracownicy ci dokonują w oparciu o posiadane informacje i obowiązujące przepisy wymiaru 
należności  podatkowych  oraz  zmniejszeń  poprzez  stosowanie  ulg  i  umorzeń.  Decyzje 
dotyczące  zmniejszeń  zobowiązań  podpisuje  Burmistrz  jako  organ  podatkowy  lub 
upoważnione osoby. 

2. Na przyjmowane wpłaty w kasie Urzędu wystawiane przy pomocy systemu komputerowego 
pokwitowania lub w razie konieczności przy pomocy kwitariusza przychodowego wzór k-
103.  Kasjer  przyjmując  gotówkę  potwierdza  jej  odbiór  własnoręcznym  podpisem 
i odciśnięciem  okrągłej  pieczęci  z  datownikiem.  Kasa  prowadzi  sprzedaż  znaczków 
skarbowych  w  różnych  nominałach.  Uzupełnienia  zapasu  znaków   opłaty  skarbowej 
dokonuje kasjer. Przyjęta przez kasjera (kasę) gotówka zarówno z tytułu podatków jak innych 
wpływów odprowadzana jest do banku codziennie w godzinach ustalonych przez bank.

3. Transport wartości pieniężnych odbywa się przy udziale pracownika Straży Miejskiej.



§ 47
Zasady  gospodarki  kasowej,  zabezpieczenia  gotówki  i  papierów  wartościowych  w  kasie, 
zabezpieczenie  transportu  gotówki  do  banku  i  z  banku,  praw  i  obowiązków  kasjera  są 
uregulowane w oddzielnej instrukcji Urzędu.

VIII. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
§ 48

1. Materialnemu zabezpieczeniu podlegają druki ścisłego zarachowania. Do druków ścisłego 
zarachowania należą:
1) czeki gotówkowe i rozrachunkowe,
2) kwitariusze przychodowe wzór k-103,
3) mandaty karne gotówkowe i kredytowe,
4) arkusze spisowe i zestawienie różnic inwentaryzacyjnych po ich ponumerowaniu,
5) karty drogowe, 
6) świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt,
7) bloczki opłaty targowej po ponumerowaniu.

2. Zabezpieczenie  druków  polega  na  prowadzeniu  udokumentowanej  ewidencji  przychodu 
i rozchodu, właściwym zabezpieczeniu w godzinach służbowych i pozasłużbowych.

§ 49
1. Ewidencja wszystkich druków ścisłego zarachowania winna być prowadzona w książkach 

druków ścisłego zarachowania wg ustalonego wzoru (za wyjątkiem mandatów karnych gdzie 
stosuje się resortowe przepisy). Książki druków ścisłego zarachowania należy przed użyciem 
ponumerować  i  opisać  sumę  stron  oraz  opieczętować  okrągłą  pieczęcią  z  podpisami 
Skarbnika,  każdy  zapis  zarówno  po  stronie  przychodów  jak  i  rozchodów  winien  być 
udokumentowany  –  przychody  dowodem,  rozchody  na  zewnątrz  zapotrzebowaniem 
i potwierdzeniem  odbioru  danego  druku  a  przy  rozchodach  na  potrzeby  własne  tylko 
potwierdzenie odbioru.

2. Ewidencję  druków  prowadzi  się  wg  rodzaju  druków  (oddzielne  konta).  Obroty  w  tych 
książkach -  przychody i  rozchody należy  sumować w okresach  miesięcznych,  uzgadniać 
i sprawdzać stan faktyczny. Skarbnik Miasta dokonuje kontroli tych druków czyniąc o tym 
adnotację  z  podaniem daty kontroli  własnoręcznym podpisem i  omówienie  ewentualnych 
różnic i nieprawidłowości.

IX. Przechowywanie dokumentów
§ 50

1. Dowody  finansowo-księgowe,  urządzenia  księgowe,  sprawozdania  i  inne  dowody  należy 
przechowywać w zależności od rodzaju tych dokumentów przez okres ustalony odrębnymi 
przepisami.  Po  zamknięciu  roku  budżetowego,  zaewidencjonowaniu  wszystkich  zaszłości 
dotyczących  danego  okresu,  uzgodnieniu  rachunkowym  urządzeń  księgowych,  wszystkie 
dokumenty  należy  ułożyć  w  teczkach  –  skoroszytach  lub  segregatorach  wg  numerów 
księgowych narastająco oraz wg zasad prowadzonej ewidencji.

2. Listy płac wynagrodzeń przechowuje się w oddzielnych teczkach – skoroszytach przez okres 
ustalony w przepisach określających zasady wymiaru emerytur lub rent.

3. Pozostałe  dowody  finansowo-księgowe,  dowody  okresowych  i  rocznych  inwentaryzacji, 
urządzenia księgowe, przechowuje się przez 5 lat, dotyczy to również technicznych urządzeń 
księgowych  jak  wydruki  z  komputerów,  nośników  magnetycznych,  dysków  i  taśm 
filmowych.  Urządzenia  te  winny  być  przechowywane  w  sposób  chroniący  przed 



uszkodzeniem,  zniszczeniem  danych  wzorów,  dostępem  do  ich  treści  w  okresie 
przechowywania. Pozostałe dowody nie wyszczególnione wyżej przechowuje się przez okres 
nie krótszy niż 3 lata. Sprawozdania i bilanse po dokonanej weryfikacji należą do kategorii 
akt przechowywanych trwale.  Okresy przechowywania dowodów oblicza się od początku 
roku  następnego  po  roku  obrotowym,  którego  dane  akta  księgowe  dotyczą.  Dowody 
dotyczące  wieloletnich  inwestycji,  kredytów,  pożyczek,  spraw  skierowanych  na  drogę 
postępowania sądowego, będące przedmiotem dochodzeń karnych, należy przechowywać po 
upływie  wyznaczonych  terminów,  do  końca  roku  następującego  po  roku  obrotowym, 
w którym objęte nimi inwestycje, roszczenia i rozrachunki, kredyty i pożyczki lub sprawy 
sądowe  zostały  ostatecznie  zakończone,  spłacone,  rozliczone  lub  uległy  przedawnieniu. 
Czynnikiem warunkującym okres przechowywania dowodów ponad ustalone terminy oprócz 
przyczyn  podanych  wyżej  jest  warunek  przeprowadzenia  kontroli  przez  Regionalną  Izbę 
Obrachunkową i objęcia kontrolą danych akt.

4. Dowody podlegające przechowywaniu mogą być czasowo przechowywane w zależności od 
możliwości  i  odpowiedniego zabezpieczania  w komórce  księgowości  lub  innej  Wydziału 
Finansowego. Do końca jednak roku obrotowego następującego po roku obrachunkowym, 
którego  dotyczy  należy  je  przekazać  do  archiwum  zakładowego.  Zasady  przekazywania 
i oznaczania akt reguluje odrębna instrukcja. 

§ 51
1. Odpowiedzialność porządkową,  ewentualnie  materialną,  w przypadku zaniedbania swoich 

obowiązków  za  składniki  majątkowe  Urzędu  ponoszą  Naczelnicy  Wydziałów 
merytorycznych oraz wyznaczeni przez nich pracownicy.

2. Za  wartości  pieniężne  i  inne  wartości  przechowywane  w kasie  odpowiedzialność  ponosi 
kasjer, od którego należy pobrać deklarację o materialnej odpowiedzialności.

3. Za  wartości  pieniężne  pobrane  z  banku  do  czasu  przekazania  ich  kasjerowi  odpowiada 
pracownik, który pobrał gotówkę w banku oraz osoby zabezpieczające transport gotówki.

4. Za  materiały  w  magazynie  i  inne  składniki  majątkowe  znajdujące  się  w  magazynie  – 
magazynier, od którego także należy pobrać deklarację o materialnej odpowiedzialności.

5. Deklaracje, o których mowa wyżej dołącza się do akt osobowych danego pracownika.

X. Ustalenia końcowe.

§ 52
1. Ilekroć  w  instrukcji  użyto  określeń:  „uprawniony  –  uprawnieni,  upoważniony  – 

upoważnieni”,  należy  przez  to  rozumieć  uprawnienia  lub  upoważnienia  wynikające 
z regulaminu  organizacyjnego  Urzędu  Miasta,  przyporządkowane  do  danych  stanowisk 
lub podane  w zakresach  czynności  i  obowiązków  przyjętych  do  wykonania  stwierdzone 
podpisem i datą przyjęcia zakresu czynności.

2. Przez użyte w instrukcji określenia „upoważniony z podaniem zastrzeżenia kwotowego lub 
czasowego,  wyznaczony  pracownik”,  należy  rozumieć  pisemne,  imienne  upoważnienia  – 
uprawnienia  do  wykonania  określonych  w  piśmie  czynności  z  podanymi  warunkami. 
Upoważnienia, uprawnienia powinny zawierać podpisy upoważniającego i upoważnionego 
oraz datę.

§ 53
1. Wykazy  pracowników  Urzędu  Miasta  upoważnionych  do  zaciągania  zobowiązań 

finansowych  oraz  do  przeprowadzania  kontroli  wewnętrznej  dokumentów  finansowo-
księgowych regulują odrębne przepisy.



2. W  sprawach  nie  unormowanych  w  niniejszej  instrukcji  mają  zastosowania  zarządzenia 
i instrukcje wewnętrzne regulujące dane zagadnienia.

§ 54
Integralną część instrukcji stanowią załączniki przedstawiające procedury kontroli dokumentów 
stanowiące załączniki do niniejszej instrukcji:

1) schemat kontroli dokumentów wydatkowych obcych - załącznik nr 1,
2) schemat kontroli dokumentów wydatkowych własnych – załącznik nr 2,
3) schemat kontroli dokumentów dochodowych – załącznik nr 3.

§ 55
Schemat  obiegu  dokumentów  finansowo-księgowych  określa  obowiązki  każdej  ze  stron 
uczestniczących w procedurze przygotowania dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych. 
Schemat ten stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.

http://www.nowytarg.pl/dok/zarz_bur/zarz_bur_2006_0152_043_z01_z04.pdf
http://www.nowytarg.pl/dok/zarz_bur/zarz_bur_2006_0152_043_z01_z03.pdf
http://www.nowytarg.pl/dok/zarz_bur/zarz_bur_2006_0152_043_z01_z02.pdf
http://www.nowytarg.pl/dok/zarz_bur/zarz_bur_2006_0152_043_z01_z01.pdf

