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Zarządzenie nr 2/2017 
Dyrektora Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty 

w Zdzieszowicach 
z dnia 04 stycznia 2017 r. 

 
w  sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, kontroli i  obiegu dokumentów 
księgowych w Biurze Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Zdzieszowicach oraz 
w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Biuro Administracyjno-
Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach  

 
 
Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. 
poz.1047) z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje : 
 
 

§ 1 
 

Wprowadza się : 
 

1. Instrukcję  sporządzania, kontroli i  obiegu dokumentów księgowych stanowiącą  
załącznik nr 1 

 
2. Jednostki, dla których ustala się instrukcje : 

1) Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach  
2) Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach  im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Zdzieszowicach  
3) Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w 

Zdzieszowicach  
4) Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego  w 

Zdzieszowicach  
5) Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego  w 

Zdzieszowicach  
6) Publiczna  Szkoła Podstawowa im . księdza Jana Twardowskiego w 

Januszkowicach  
7) Publiczna  Szkoła Podstawowa w Krępnej  - załącznik nr 6 do Zarządzenia 
8) Publiczna  Szkoła Podstawowa im . Stanisława Rosponda w Żyrowej   
9) Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach  
10) Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai  w Zdzieszowicach  
11) Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach  
12) Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy  w Zdzieszowicach  
13) Publiczne Przedszkole w Żyrowej   
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§ 2 
 
 
Traci moc zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dnia 30.01.2015 r.  
 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
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Załącznik nr 1 
Do zarządzenia Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach  nr 2 z 04.01.2017 r. 

 
 

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I  OBIEGU DOKUMENTÓW 
KSIĘGOWYCH 

 
 
 
 
Postanowienie ogólne 
 
Ilekroć w instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych zwanej dalej 
instrukcją,  
jest mowa o: 

a. Jednostce- rozumie się przez to Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty, oraz 
placówki oświatowe gminy Zdzieszowic 

b. Dyrektorze – rozumie się przez osobę powołaną do zarządzania jednostką 
c. Głównym księgowym - rozumie się przez osobę, która objęła funkcję głównego 

księgowego jednostki 
 

1. Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników jednostki w zakresie odpowiednim do 
pełnionej funkcji i wykonywanych zadań określonych w przepisach prawa i zakresach 
czynności. 

2. Kierownictwo jednostki tj. dyrektor, z-c dyrektora, główny księgowy, stosownie do 
posiadanych upoważnień zobowiązani do zapewnienia efektywnego działania kontroli 
wewnętrznej w szczególności przez: 

a. jednoznaczne, pisemne określenie zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności 
poszczególnych pracowników 

b. bieżące aktualizowanie wszystkich zarządzeń wewnętrznych w miarę zmian przepisów 
prawa , zmian organizacyjnych i wymagań w zakresie realizacji zadań 

c. zapoznanie podległych sobie pracowników z regulaminem i instrukcją 
d. bezzwłoczne i skuteczne reagowania na stwierdzone nieprawidłowości  

 
3. Nieprzestrzeganie postanowień instrukcji stanowi naruszenie obowiązków służbowych, 

za które w stosunku do osób winnych będą wyciągane wnioski służbowe i dyscyplinarne 
przewidziane w prawie pracy. 

4. Pracownik dokonujący czynności kontrolnych, sporządzający lub przyjmujący 
dokument jest zobowiązany do dokonania tego w pełnym zakresie swoich czynności, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w trybie i terminie wynikającym                          
z niniejszego opracowania. 

5. Pracownik, który na skutek niedopełnienia obowiązków, przekroczenia przepisów bądź 
niezastosowania się do uregulowań zawartych instrukcji doprowadzi do powstania strat, 
poza odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną, ponosi również odpowiedzialność 
materialną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
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Rozdział I 
Dokumenty księgowe 

  
§ 1 

 
1. Cele instrukcji : 
a. zapewnienie właściwej organizacji i techniki w procesie tworzenia, kontroli, przepływu 

i archiwizowania dokumentów, 
b. dostosowanie dokumentacji do wymagań określonych w przepisach dotyczących 

rachunkowości, podatków, sprawozdawczości budżetowej, statystyki a także do 
wymogów zawartych w zarządzeniach wewnętrznych, 

c. zapewnienie sprawnego i terminowego przepływu dokumentów i informacji. 
 

2. Zasady sporządzania i korygowania dokumentów księgowych. Kontrola i weryfikacja 
dowodów księgowych 

 
Wystawione dokumenty podlegają sporządzeniu w sposób zapewniający uznanie ich za 
dokumenty rzetelne, kompletne i bezbłędne, a ponadto z zachowaniem następujących 
warunków: 
a. dokumenty sporządza się czytelnie, ręcznie, maszynowo lub komputerowo, niektóre 

informacje – jak np.  nazwa jednostki, data ,nr porządkowy dowodu mogą być 
nanoszone pieczęciami lub numeratorami, 

b. wszystkie zapisy muszą być trwałe, 
c. wszystkie rubryki w dokumencie wypełnia się zgodnie z przeznaczeniem, 
d. treść powinna być pełna i zrozumiała, 
e. podpisy osób uczestniczących w dokonaniu operacji gospodarczej muszą być 

autentyczne i składane pismem odręcznym, podpisy odtwarzane mechanicznie lub 
zastępowanie podpisów symbolami dopuszcza się jedynie w sytuacjach określonych       
w przepisach prawa, 

f. jakiekolwiek przeróbki, wymazywania, zamalowywania korektorem itp. na dowodach 
księgowych są niedopuszczalne.  

 
Dokumenty wystawiane przez jednostkę znajdujące się w obiegu winien być 
oznakowany zgodnie z archiwalną klasyfikacją dokumentów. 
Na dowodach otrzymywanych z zewnątrz winna znajdować się adnotacja o dacie 
wpływu dokumentu . 

3. Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące danego miesiąca sprawozdawczego , które 
wpłyną do działu księgowości do 5 dnia po upływie m-c  sprawozdawczego będą  
ujmowane w  księgach rachunkowych w koszty  tego m-ca pod datą ostatniego dnia 
miesiąca , którego dotyczą . Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie    będą 
ujmowane w m-c , w którym zostały dostarczone do księgowości. Wszystkie 
dokumenty (koszty) dotyczące danego roku obrotowego należy ująć w księgach 
rachunkowych roku, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty, za podstawę 
przyjęcia do danego roku obrachunkowego przyjmuje się datę sprzedaży. 
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§ 2 
 

1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych  są dokumenty księgowe stwierdzające 
dokonanie operacji gospodarczej  : 

a. zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów, 
b. zewnętrzne własne – przekazywane  kontrahentom jako oryginały, 
c. wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki, służące  np. do wystornowania 

błędnego zapisu , przeniesienie rozliczonych kosztów, otwarcie ksiąg . 
 
2. Pojęciem dokumentu księgowego określa się każdy  dokument świadczący o zaszłych 

czynnościach lub stwierdzający pewien stan rzeczy. Dokumentem księgowym 
nazywamy tę część odpowiednio opracowanych dokumentów , które stwierdzają 
dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlegają ewidencji księgowej. 
Dokumenty te są podstawowym uzasadnieniem zapisów księgowych . 

3. Poza spełnieniem podstawowej roli jaką jest uzasadnienie zapisów księgowych oraz 
odzwierciedlenie operacji gospodarczych. Prawidłowo, rzetelnie i starannie 
opracowane dokumenty księgowe mają za zadanie : 

a. stworzenie podstaw zarządzania , kontroli i badania działalności jednostki, szczególnie 
z punktu widzenia legalności, gospodarności i celowości dokonanych operacji, 

b. stworzenie podstaw do dochodzenia praw i do udowadniania dopełnienia obowiązków. 
4. Prawidłowy dowód księgowy musi spełniać następujące wymogi : 

 
1) Stwierdzać fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym 

przebiegiem i zawierać co najmniej :     
                                                                

a) wiarygodne określenie wystawcy dowodu i wskazanie stron / nazwy i adresy/  
uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,  

b) datę dokonania operacji  gospodarczej, a gdy dowód został sporządzony pod 
inną datą także datę sporządzenia,                       

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartości  oraz ilościowe określenie, 
jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, 

d) własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych za prawidłowe dokonanie i jej  
prawidłowe udokumentowanie, 

e) stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych 
przez wskazanie daty księgowania oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 
rachunkowych wraz  z podpisem osoby  odpowiedzialnej za te wskazania, 

2) Dowód  księgowy winien być sprawdzony pod względem merytorycznym                     
i formalno -  rachunkowym , a na dowód  sprawdzenia podpisany przez osoby do 
tego upoważnione. 

3) Nieprawidłowości formalno – rachunkowe powinny być korygowane w sposób 
ustalony dla poprawienia błędów w dowodach księgowych. 

4) dowód księgowy winien być oznaczony numerem w sposób umożliwiający 
powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.  

5) Dowody księgowe winne być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem 
operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, wystawione w sposób 
staranny, czytelny i trwały oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne 
jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. 
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5. Błędy w dowodach księgowych zewnętrznych obcych możemy korygować poprzez 
wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu wraz ze stosownym 
uzasadnieniem. 

 
6. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawione przez skreślenie błędnej  

treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie 
treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego uprawnionej  Nie 
można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. 

 
7. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały , ręcznie, maszynowo  

lub przy użyciu komputera, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze 
dopiski lub zmiany. 

 
8. W sprawdzeniu dowodów księgowych bierze udział szereg właściwych komórek  

jednostki  na skutek czego zachodzi konieczność przekazywania dokumentów 
pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. 
Powstaje więc tzw. obieg dokumentów księgowych, który obejmuje drogę dokumentów 
od chwili sporządzenia  względnie wpływu do jednostki, aż do momentu ich dekretacji 
i przekazania do zaksięgowania. 
Poszczególne dokumenty mają różne drogi obiegu szczegółowo określone w załączniku 
nr 1 do niniejszej instrukcji. Bez względu na rodzaj dokumentu należy zawsze dążyć do 
tego, aby ich obieg odbywał się najkrótszą drogą. 

  W tym celu należy stosować następujące zasady  : 
a.  przekazywać dokumenty tylko do tych komórek, które istotnie korzystają z     

     zawartych w nich danych i są kompetentne  do ich sprawdzenia, 
b. dążyć do skrócenia czasu przetrzymywania dokumentów przez odpowiedzialne  
komórki. 
 

9. Rodzaje dokumentów księgowych . 
 
 Podstawą dokonania operacji gospodarczej  są  :   

1) dowody zakupu :faktury – rachunki , faktury korygujące , noty księgowe, 
2) rachunki kosztów podróży, 
3) wnioski o wypłatę zaliczek , rozliczenie zaliczek, 
4) dokumenty bankowe : polecenie przelewu, bankowy dowód wpłaty, nota bankowa, 
5) dokumenty wewnętrzne : pk, nota księgowa, protokoły, 
6) dowody dotyczące środków trwałych : OT, LT, PT, 
7) dowody inwentaryzacyjne: arkusze spisu z natury, protokoły, rozliczenie 

poinwentaryzacyjne, 
8) dokumenty płacowe : listy płac, rachunek za pracę zleconą, wykaz godzin 

ponadwymiarowych, wnioski premiowe, zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, 
9) Inne dokumenty stanowiące dowód dokonanych operacji gospodarczych.( np. 

pokwitowania, polisy ubezpieczeniowe). 
 
Rodzaje dokumentu, miejsce tworzenia, rodzaj kontroli i terminy przekazywania do 
właściwych komórek organizacyjnych ( stanowisk pracy ) określa załącznik nr 1 
do niniejszej instrukcji. 
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§ 3 
 

1. Procedury wstępnej kontroli celowości, gospodarności i legalności dokonywanych 
wydatków. 

 
2. Wszystkie wydatki dokonywane ze środków publicznych gromadzenie tych środków 

jak również gospodarowanie podlegają kontroli. 
Dyrektor jednostki sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami 
publicznymi pod względem: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, 
przejrzystości i jawności. 
Kontrola ma na celu ustalenie czy dokonywane wydatki są zgodne z planem 
finansowym, poniesiono wydatek zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 
dokumentacja związana z zleceniem zakupu są rzetelne, przejrzyste, kompletne   
i jawne. 
Szczegółowy system funkcjonowania wstępnej kontroli celowości wydatkowania 
środków finansowych wynika z ustalonych poniżej zasad dokumentowania wszelkich 
operacji gospodarczych.  

3. Kontrole bieżąca wydatków dokonywanych ze środków publicznych pod względem 
zgodności z planem dokonuje się poprzez zamieszczenie na dowodzie księgowym 
stanowiący podstawę do dokonania wydatków przez pracowników upoważnionych 
zapisu  informującego, iż   wydatek jest  zgodny z planem finansowym jednostki oraz 
określenie rozdziału i paragrafu ,z którego dany wydatek zostanie poniesiony.                  
W przypadku ustalenia przez pracownika upoważnionego do dokonania kontroli, ze 
dany wydatek nie mieści się w palnie finansowym jednostki, pracownik powiadamia 
głównego księgowego, który na tę okoliczność sporządza notatkę służbową, 
powiadamiając o fakcie dyrektora jednostki.  

4. Zasady wstępnej oceny wydatków ponoszonych w związku z realizacja zadania, w tym 
wydatków na koszty funkcjonowania jednostki. 

5. Wstępna ocena celowości wydatków sprawowana jest przez głównego księgowego tym 
również osoby przez niego upoważnionej i polega na : 
a. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,  
b. sprawdzeniu pod względem finansowym prawidłowość zawieranych umów przez 

jednostkę,  
c. przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych w zakresie dokonywania wydatków.  

6. Dowodem dokonania kontroli jest złożenie podpisu na dokumencie obok podpisu 
pracownika właściwego rzeczowo – zasada podwójnego podpisu , który oznacza, że : 
a. nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwego rzeczowo pracownika 

oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem, 
b. nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności   

i prawidłowości dokumentów,  
c. sprawdził, że umowy cywilno-prawne rodzące skutki finansowe są uprzednio 

sprawdzone pod względem legalności przez radcę prawnego, 
d. zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym, a jednostka 

posiada środki finansowe na ich pokrycie. 
 

7. Główny księgowy przeprowadzając kontrole wstępną, bieżąca  i następną  ma prawo 
żądać od innych służb jednostki: 

a. udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji, wyjaśnień jak również 
udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń uzasadniających dokonaną wstępna 
ocenę celowości i gospodarności wydatków, 
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b. usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.  
 

§ 4 
 
1. Każdy dokument zanim zostanie zaksięgowany powinien zostać skontrolowany pod 
względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz pod względem gospodarowania 
środkami publicznymi- kontrola legalności , gospodarności i celowości. 
2. Sprawdzenie dowodów pod względem merytorycznym osób odpowiedzialnych za dany 
wydatek  polega na stwierdzeniu, że : 

a. poniesiony wydatek jest zgodny z zatwierdzonym dla danej jednostki planem  
finansowym, 
b. usługę lub zakup zlecono zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych 
c. poniesiony wydatek zgodny jest z obowiązującymi przepisami / tj. cennikami, 

taryfami /, 
d. wydatek został dokonany w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady 

uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów, 

e. wysokość i termin wydatku wynika z wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań. 
     

4. Na dowód  sprawdzenia dowodu osoba odpowiedzialna za poniesienie wydatku lub 
przez nią upoważniona dokonuje opisu operacji gospodarczej dokonując uzasadnienia 
wg ww. zasad oraz umieszcza  klauzulę  „ sprawdzono pod względem merytorycznym  
dnia  ....... „  i  podpis. Wykaz osób uprawnionych do zatwierdzania dokumentów pod 
względem merytorycznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. 
Pracownik dokonujący kontroli merytorycznej dokonuje również wyodrębnienia 
wydatków strukturalnych z ogółu wydatków, wskazując obszar i kategorię wydatku 
strukturalnego. 

 
5. Na dowodach stanowiących podstawę dokonania wydatków za wykonanie roboty,                

usługi lub dostarczony towar , pracownik merytorycznie odpowiedzialny za wykonanie 
dokonuje  potwierdzenia wykonania roboty, usługi lub zakupu towaru.  
Jeżeli towar lub materiały przeznaczone są do bezpośredniego zużycia na fakturze – 
rachunku winna być adnotacja o ich bezpośrednim zużyciu.  

6. W przypadku gdy dostarczone towary nie są zużywane bezpośrednio, pracownik 
merytoryczny oprócz klauzuli wymienionej wyżej powinien dać adnotację, że towary lub 
materiały należy wpisać:  

a. Do „ewidencji środków trwałych” -wpisuje się środki trwałe, czyli rzeczowe 
aktywa trwałe, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej 
niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki   
o wartości powyżej 3.500 zł.  

Dyrektor placówki lub pracownik przez niego upoważniony wpisuje polecenie wpisania na stan 
środków trwałych  i podpisuje 

b. Do „ewidencji pozostałych środków trwałych”- wpisuje się  środki, których 
jednostkowa cena nabycia wynosi co najmniej 105 zł i nie przekracza 3500 zł . 
W  ww. ewidencji można ująć pozostałe środki trwałe , których cena 
jednostkowa nie przekracza 105 zł w przypadku  gdy przewidywany okres 
użytkowania przekracza okres roku.  

Dyrektor placówki lub pracownik przez niego upoważniony na dowodzie zakupu , przyjęcia   
wpisuje polecenie o naniesienie na stan pozostałych środków trwałych podając dział do którego 
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należy przyjąć dany środek oraz umiejscowienie . Podział księgi inwentarzowej pozostałych 
środków trwałych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji. 
 

c. Do księgi inwentarzowej księgozbioru . Osoby materialnie odpowiedzialna za 
księgozbiór wpisuje adnotację - wpisano do księgi inwentarzowej księgozbioru 
pod numerem ......... data .......   i podpisuje.  

Następnie pracownik księgowości nanosi wartość wpisanego księgozbioru na stan . Obowiązek 
wpisu do księgozbioru nie dotyczy książek , broszur , gazet przeznaczonych do podręcznego 
użytku . Wtedy pracownik upoważniony na dowodzie daje adnotację  - przeznaczono / wydano 
do użytku służbowego  i podpisuje  

d. .Do kartotek magazynowych wpisuje się materiały i towary przechowywane   
w magazynach. Kartoteki magazynowe prowadzone są przez osoby 
odpowiedzialne za prowadzenie magazynu. Na rachunku musi być adnotacja   
o wpisaniu  towaru do  kartotek  magazynowych  oraz podpis osoby materialnie 
odpowiedzialnej za magazyn. 

e. Do ewidencji „wartości niematerialnych i prawnych” wpisuje się nabyte prawa 
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym 
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok. 

Dyrektor placówki lub pracownik przez niego upoważniony wpisuje polecenie wpisania na 
stan wartości niematerialnych i prawnych  i podpisuje. 

 
7. Prawidłowość rozliczenia faktur pod względem celowości, gospodarności i legalności  

za  zakupione materiały, towary, usługi ,prace remontowe i inwestycyjne potwierdza, 
osoba merytorycznie odpowiedzialna, która również wskazuje tryb na podstawie, 
którego przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. 

 
8. Do faktury, której wartość nie przekracza 40 000 zł netto dotyczącej : 

 
a. robót budowlanych dołącza się umowę z wykonawcą, kosztorys inwestorski   

i ofertowy oraz   protokół odbioru robót potwierdzony przez inspektora nadzoru  
(częściowy  lub końcowy, w protokole częściowym należy określić % 
wykonanych robót), a jeżeli usługa została zlecona w ramach awarii dołącza się 
kosztorys powykonawczy wraz z protokołem odbioru, 

b. usług projektowych dołącz się umowę z wykonawcą oraz protokół odbioru 
dokumentacji, 

9. Do faktury , której wartość przekracza 30 000 euro netto dotyczącej : 
a. robót budowlanych dołącza się umowę z wykonawcą oraz   protokół odbioru 

robót. Opis powinien zawierać informację o tym, gdzie znajduje się 
dokumentacja z przeprowadzonego postępowania przetargowego. 

 
Odbioru robót dokonuje  się w składzie  co najmniej  : 

1. pracownik merytorycznie odpowiedzialny, 
2. inspektor nadzoru, 
3. przedstawiciel wykonawcy, 
4. starszy specjalista ds. remontów i inwestycji. 

 
Odbioru robót dokonuje się w terminie przewidzianym umową lub wcześniej    uzgodnionym 
terminie z wykonawcą. 
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Po zakończeniu  inwestycji w ciągu 14 dni Dyrektor pisemni informuje głównego księgowego 
o zakończeniu inwestycji, następnie pracownik księgowości w terminie 14 dni sporządza 
zestawienie poniesionych kosztów inwestycji, które przekazuje dyrektorowi. Na podstawie 
zestawienia kosztów dyrektor  dostarcza do księgowości w ciągu 14 dni sporządzony dokument  
„ OT „  - Przyjęcie inwestycji do eksploatacji i ewidencji środków trwałych. W dokumencie 
OT   należy określić lokalizację, symbol klasyfikacji środka trwałego oraz osobę materialnie 
odpowiedzialną oraz jej podpis. 
8. Zakupy inwestycyjne – gotowe środki trwałe przyjmowane są na stan środków trwałych na 
podstawie faktury lub OT  na której Dyrektor  określa cechy  , lokalizację  zakupionego środka 
trwałego , symbol klasyfikacji środka trwałego  i osobę materialnie odpowiedzialną, która 
własnoręcznym podpisem potwierdza przyjęcie odpowiedzialności.  
 
9. Rachunki i faktury do zapłaty powinny być dostarczone do księgowości na bieżąco  lecz nie 
później niż  7 dni przed  terminem zapłaty. Rachunki z danego m-c sprawozdawczego winny 
być oddane do księgowości w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po m-c 
sprawozdawczym. 
Za nieterminową zapłatę faktury z powodu :  

a. nieprawidłowego opisu, 
b. braku stwierdzenia wykonania usługi, 
c. niekompletności dokumentów, 

odsetki reguluje osoba merytorycznie odpowiedzialna  , która dostarczyła dokument do zapłaty 
bez spełnienia ww. wymagań oraz ww. dokument został dostarczony po określonym terminie.   
 
10. Sprawdzenie dowodów pod względem formalno – rachunkowym polega na ustaleniu, że 
dowody zostały wystawione w sposób technicznie prawidłowy , zawierają wszystkie elementy 
prawidłowego dowodu oraz ich dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych oraz że 
wszystkie elementy są opatrzone podpisami właściwych osób. Dokonanie sprawdzenia pod 
względem formalno-rachunkowym powinno być stwierdzone na dowodzie przez 
zamieszczenie klauzuli   „ sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym   dnia . . .  „ i 
podpisu pracownika sprawdzającego .(załącznik nr 2). 
 
11. Sprawdzone  pod względem merytorycznym  i formalno – rachunkowym dowody podlegają   
zatwierdzeniu  do wypłaty.  Do wypłaty zatwierdzają osoby wymienione w załączniku nr  do 
niniejszej instrukcji. Na dowodzie musi  się znaleźć również klasyfikacja budżetowa oraz 
dekretacja (wskazanie kont zgodnie z ZPK). Czeki i polecenia przelewów wystawia 
upoważniony pracownik i przedkłada do   podpisu osobom upoważnionym do zatwierdzenia 
dowodów do wypłaty.    
Dekretacji podlegają wyłącznie dowody  uprzednio poddane stosownej procedurze kontroli, 
zgodnie z zasadami niniejszej instrukcji. Dekretacji dokonuje pracownik księgowości zgodnie 
z zakresem czynności . 
 
12. Zatwierdzenie dowodu księgowego do zapłaty przez głównego księgowego i dyrektora 
jednostki lub osoby upoważnione zgodnie z wzorem podpisu ( załącznik nr 2) jest podstawą do 
wystawienia polecenia zapłaty lub wystawienia czeku.  
 
 
 
 
13. Sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych dokonuje się poprzez zamieszczenie na 
dowodzie następującej klauzuli:  
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Winien kwota Ma 

konto symbol   konto symbol 

          

          

          

          

 
    Data ………… podpis……….. 
 
 
 

§ 5 
 

1. Podstawą  wyjazdu służbowego stanowi prawidłowo wystawione polecenie wyjazdu . 
O potrzebie i celowości wyjazdu służbowego decyduje Dyrektor ,  lub osoba przez Niego 
upoważniona. W  jednostkach  polecenie służbowe wyjazdu dla swoich pracowników podpisuje 
dyrektor jednostki . 
Delegacje dla dyrektorów  jednostek podpisuje Burmistrz lub upoważniona przez Niego  osoba. 

 
2. Polecenie wyjazdu służbowego winno zawierać : 

a. imię i nazwisko  oraz stanowisko służbowe  udającego się w podróż służbową, 
b. nazwę miejscowości i instytucji, do której pracownik jest kierowany, 
c. cel podróży służbowej, 
d. czas trwania delegacji, 
e. dokładne określenie środka lokomocji, 
f. podpisy i stanowisko osoby zlecającej wyjazd służbowy. 
 

3. Ewidencję wydanych poleceń służbowych prowadzi specjalista do spraw osobowych 
biura oraz sekretariaty jednostek oświatowych, odrębny dla każdego roku 
kalendarzowego. 

4. Wyjazd służbowy winien być potwierdzony na delegacji przez jednostkę do której 
pracownik jest delegowany. W przypadku braku takiego potwierdzenia, wykonanie 
zadania potwierdza Dyrektor. Polecenie wyjazdu powyżej 8 godzin powinno zawierać 
informacje czy zapewniono wyżywienie w podziale na śniadanie, obiad i kolację  oraz 
nocleg.  
Polecenie służbowe poza granice kraju dodatkowo powinno zawierać informacje   
o godzinie przekroczenia granic. 

 
5. Rachunek kosztów podróży musi być zatwierdzony pod względem merytorycznym co 

oznacza  stwierdzenie przez osoby delegujące, wykonania polecenia oraz należytego 
zużycia czasu i środków lokomocji. 

 
6. Pracownicy korzystający z własnego samochodu do celów służbowych powinni 

udokumentować przebieg takiego pojazdu w prowadzonej przez siebie ewidencji  
przebiegu pojazdu. Ewidencja ta, powinna być zatwierdzona przez każdorazowo przy 
oddaniu delegacji do rozliczenia. 
Z pracownikami korzystającymi z własnych  samochodów do celów służbowych 
pracodawca musi zawrzeć pisemną umowę .Umowa winna być dostarczona wraz   
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z rozliczeniem delegacji. 
7. Rachunek kosztów podróży wraz z potwierdzoną ewidencją pojazdu powinien być 

dostarczony do księgowości w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej. 
8. Pracownicy którym przysługuje ryczałt na przejazdy lokalne co miesiąc przedstawiają 

oświadczenie , zawierające dane o urlopie, chorobie, delegacji oraz inne nieobecności. 
Oświadczenie te jest potwierdzone ze stanem faktycznym  przez kadrową .Ryczałt 
wypłacany jest terminie wypłaty po upływie miesiąca kalendarzowego. 

 
9. Listy wypłaty kosztów podróży i polecenie wyjazdu służbowego do wypłaty 

zatwierdzają  osoby  upoważnione wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej 
instrukcji. W przypadku nieterminowego dostarczenia rachunku kosztów podróży do 
rozliczenia decyzję w sprawie wypłaty podejmuje dyrektor. 

 
 

§ 6 
 

1. Zaliczki do rozliczenia mogą być wypłacone pracownikom  na zakup materiałów, 
żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupy sprzętu i materiałów, zakupy 
usług,  szkolenia, podróże służbowe i inne. 
Zaliczkę udziela się na podstawie wniosku o zaliczkę  / druk  znormalizowany  /. 

Wniosek o zaliczkę powinien zawierać : 

a. imię i nazwisko , stanowisko osoby ubiegającej się o przyznanie zaliczki, 
b. kwotę i cel na jaki ma być przeznaczona, 
c. termin rozliczenia oraz podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej, 
d. podpis pod klauzulą oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącenie zaliczki   

z najbliższych poborów w wypadku nie dotrzymania terminu rozliczenia. 
 

2. Na wydatki związane z zakupem  materiałów na cele administracyjno – gospodarcze 
oraz  na żywność w placówkach prowadzących żywienie można pobrać zaliczkę stałą, 
której termin rozliczenia upływa w dniu 15 – go grudnia każdego roku, w wyjątkowych 
sytuacjach za zgodą głównego księgowego w późniejszym terminie, ale nie później niż 
do 31grudnia. 
Wysokość udzielonej zaliczki stałej nie może być wyższa 3 000 zł. 

 
3. Zaliczka jednorazowa przyznawana jest na zakup określonego środka lub usługi. 
Wysokość udzielonej zaliczki nie może być wyższa niż 10 000 zł.  W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach kwota ta może być wyższa. Zaliczka  może być 
wydatkowana tylko na cele, na która została pobrana. Rozliczenie zaliczki jednorazowej 
winno być sporządzone nie później niż 7 dni od dokonania transakcji ale nie później niż 
na ostatni dzień miesiąca w wyjątkowych sytuacjach w innym terminie określonym na 
wniosku. 
Rozliczenie zaliczki powinno być udokumentowane oryginalnymi dokumentami 
fakturami – rachunkami  z adnotacją , iż faktura została zapłacona.  
Nie wydatkowaną zaliczkę zaliczkobiorca wpłaca na konto bankowe jednostki,  
natomiast jeżeli kwota wydatkowana jest wyższa od pobranej zaliczki – następuje 
wypłata różnicy. 
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§ 7 
 
  

1. Wyciągi bankowe podlegają sprawdzeniu przez pracowników księgowości  zgodnie z 
zakresem czynności. Sprawdzone wyciągi bankowe księgowane są w porządku 
chronologicznym przy użyciu komputera. Oryginały wyciągów bankowych 
przechowywane są wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatki, zaś przy 
dokumentach za dochody przechowuje się odpis lub kserokopię z wyciągu bankowego.  

 
§ 8 

 
 

1. W zakresie ewidencji stanu i ruchu pozostałych środków trwałych wymagane są 
następujące dokumenty :        
a. rachunki, faktury z klauzulą o miejscu przeznaczenia środka, z cechą 

charakterystyczna tj. nr fabrycznym lub innym, po którym można zweryfikować 
dany środek oraz z wskazaniem osoby materialnie odpowiedzialnej . Jeżeli dyrektor 
jednostki   nie wskaże osoby materialnie odpowiedzialnej, oznacza to, że sam 
przyjmuje materialną odpowiedzialność .  

 
b. OTP -przyjęcie pozostałych środków trwałych. . Dokument OTP sporządza się w 

przypadku gdy na fakturze, rachunku zakupu wyszczególnione są tylko części 
składowe gotowych. Dokument powinien zawierać co najmniej: nazwę, 
charakterystykę ( części  składowe , nr fabrycznym lub innym, po którym można 
zweryfikować  je  i ich ilość), nr dowodu nabycia oraz źródło nabycia, datę przyjęcia 
do użytkowania, miejsce użytkowania, wartość, dane osoby materialnie 
odpowiedzialnej. 

 
c. protokół  zdawczo – odbiorczy  w razie przekazywania środków innym jednostkom 

lub otrzymania środków od innych jednostek . Protokół powinien zawierać co 
najmniej: nazwę środka ,nr fabryczny lub inną cechę  charakterystyczną środka  
jednostkę miary, cenę ,wartość, uzasadnienie ,datę i podpisy stron : przekazującej i 
przyjmującej. Protokół przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy 
podpisują dyrektorzy tych jednostek. Protokoły przekazania do jednostek obcych 
wymagają dodatkowo  akceptacji Burmistrza.  

 
d. protokół likwidacji  sporządzony w razie zniszczenia  środków . Protokół powinien 

zawierać: skład komisji, liczbę porządkową, datę zakupu  lub wpisu , nazwę 
środka jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, wartość, podpisy członków 
komisji, datę.  W uwagach należy wpisać numer inwentarzowy  danego składnika 
majątkowego . Do protokołu likwidacji należy dołączyć : 

 
a) ekspertyzę sprzętu elektronicznego, elektrycznego, mechanicznego     

sporządzoną przez upoważnioną do tego osobę. 
Ekspertyzie nie podlega sprzęt , którego wartość księgowa jest niższa od 
wartości 3 % , od których składniki majątkowe podlegają umorzeniu na 
podstawie przepisów wykonawczych od podatku dochodowego od osób 
prawnych, 

b) protokół z policji , jeżeli składniki majątkowe zostały skradzione, 
c) dowód wpłaty , jeżeli składnik majątkowy został sprzedany.   
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e. protokół przerobu  – sporządza się w razie zakupu materiałów do wykonania środka 
sposobem gospodarczym. Protokół powinien zawierać co najmniej: skład komisji, 
nazwę i ceny materiałów oraz innych kosztów, potwierdzenie, że ilość zużytych 
materiałów jest zgodna z normami.  Należy również wpisać efekt końcowy przerobu 
czyli nazwę, cenę jednostkę, ilość  otrzymanego środka, podpisy członków komisji, 
datę. 

f. Protokoły wyceny zestawów pozostałych środków trwałych, w których  
poszczególne części zestawu uległy zniszczeniu, przesunięciu do innych zestawów 
lub zostały uznane za zbędne .Protokół powinien zawierać skład komisji,  wartość 
zestawu po zmianie, części składowe zestawu przed i po zmianie datę. 

 
2. Protokoły  przekazania, likwidacji,  przyjęcia  i przerobu muszą być zatwierdzone przez  
Dyrektora Jednostki .  
Protokoły likwidacji, przekazania, wyceny zestawów  przed zatwierdzeniem wymagają 
sprawdzenia przez osobę prowadzącą ewidencję. 
Po zatwierdzeniu protokołu likwidacji,  sporządza się protokół fizycznej likwidacji .i komplet 
dokumentacji osoba materialnie odpowiedzialna przekazuje do księgowości celem 
wyksięgowania. Wszystkie protokoły muszą być przekazane do księgowości w terminie 5 dni 
od daty zatwierdzenia, nie później jednak niż do końca miesiąca, którego dany protokół 
dotyczy. 
 
3.W zakresie ewidencji  stanu i ruchu środków trwałych  o podstawowym  znaczeniu,        
wymagane są następujące  dokumenty : 

1) faktury  - rachunki  / zakup gotowych środków trwałych /  z klauzulą o miejscu                                                
przeznaczenia i wskazaniem osoby  materialnie odpowiedzialnej .Jeżeli kierownik 
zakładu nie wyznaczy osoby materialnie odpowiedzialnej oznacza to, że sam przyjmuje 
na siebie odpowiedzialność materialną. 
 

2) OT  -  przyjęcie środka trwałego .Stanowi udokumentowanie inwestycji zakończonych 
tj. robót budowlano – montażowych na podstawie protokołu odbioru końcowego i 
przekazania inwestycji do użytku.  Dokument powinien zawierać co najmniej: nazwę, 
charakterystykę, nr inwentarzowy,  nr fabrycznym lub innym, po którym można 
zweryfikować dany środek ,nr dowodu nabycia oraz źródło nabycia, datę przyjęcia do 
użytkowania, miejsce użytkowania,  wartość początkową, symbol KŚT, osobę 
materialnie odpowiedzialną  za  środek trwały oraz skład komisji (imię, nazwisko i 
podpis) przyjmującej  środek trwały z inwestycji. Dokument OT sporządza się również 
w przypadku gdy na fakturze, rachunku zakupu. wyszczególnione są tylko części 
składowe gotowego środka trwałego (np. części zestawu komputerowego) a nie sam 
środek trwały. W  drugim przypadku nie tworzy się komisji przyjmującej środek trwały 
w jej miejsce wpisuje się dyrektora jednostki lub osobę przez niego upoważnioną. 
Pozostałe pozycje winny być wypełnione. OT sporządza dyrektor lub osoba przez niego 
upoważniona na podstawie dokumentu zakupu , w przypadku przyjęcia środka trwałego 
z inwestycji na podstawie rozliczenia inwestycji.  

3) PT  -  przekazanie lub otrzymanie środka trwałego -  sporządza się w przypadku  
przekazania lub otrzymania  środka trwałego od innych jednostek. 
Dokument powinien zawierać co najmniej :nazwę środka trwałego,  datę , symbol KŚT 
nr inwentarzowy, nr fabrycznym lub innym, po którym można zweryfikować dany 
środek ,dotychczasowe lub nowe miejsce użytkowania, wartość początkową, wartość 
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dotychczasową umorzenia skład komisji przekazującej, otrzymującej( imię, nazwisko i 
podpis) ,podpis przyjmującego oraz zdającego. 

4) LT  -  likwidacja środka trwałego  -  stanowi udokumentowanie każdorazowej księgowej 
likwidacji środka trwałego bez względu na powód likwidacji / sprzedaż,            
złomowanie, kradzież, zużycie  / . Komisja likwidacyjna oprócz druku LT sporządza 
protokół z likwidacji środka trwałego. 
Protokół powinien zawierać co najmniej: nazwę środka trwałego lub pozostałych 
środków trwałych,  datę nr inwentarzowy, nr fabrycznym lub innym, po którym można 
zweryfikować dany środek, miejsce użytkowana, orzeczenie komisji  

 likwidacyjnej, podpisy komisji. 
5) Protokoły wyceny zestawów / np. komputerowych / , których poszczególne części   

zestawu uległy zniszczeniu , przesunięciu do innych zestawów lub zostały uznane za 
zbędne. Protokół powinien zawierać co najmniej: wartość zestawu przed i po  
wycenie, skład zestawu przed i po wycenie, datę, podpisy członków komisji.      
Wszystkie   dokumenty zakresie ewidencji  stanu i ruchu środków zatwierdza Dyrektor 
lub osoba przez niego upoważniona. 

 
4. Dokumenty zakresie ewidencji księgozbioru : 

a. przy zakupie  /  rachunki , faktury  / z informacją o wpisaniu książek do ewidencji, 
b. w razie zniszczenia, zaczytania, protokół komisji w sprawie ubytków winien zawierać 

skład komisji datę sporządzenia, autora książki,  tytuł, cenę lub wartość, numer bieżący, 
numer ubytku oraz uwagi. W rubryce uwagi wpisujemy rok wydania. Do protokołu 
dołączamy opinię komisji.  

c. protokół ubytków  - przyjęcia książek oddanych przez czytelników w zamian za 
zagubione  podpisuje bibliotekarz oraz zatwierdza dyrektor placówki . 

d. Przekazanie  lub otrzymanie książek następuje na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego wraz z załącznikiem do protokołu, który zawiera numer bieżący, numer 
inwentarza, autor, tytuł, tom, cenę lub wartość, numer ubytku oraz  uwagi. 
 

Protokół zatwierdza dyrektor  jednostki.                                                                                           
Po zatwierdzeniu protokołu komisji w sprawie ubytków bibliotekarz dokonuje ubytkowania 
książek. Następnie sporządza się protokół fizycznej likwidacji i komplet dokumentów oddaje 
się do komórki księgowości.   
 
 
5. W zakresie ewidencji materiałów : 
     

1) Wszystkie materiały w tym między innymi  opał, środki żywnościowe, środki 
czystości, paliwo księgowane są bezpośrednio w koszty. Na koniec roku  
budżetowego przeprowadza się inwentaryzację żywności i materiałów  znajdujących 
się w magazynach we wszystkich placówkach i na podstawie dokonanego spisu 
dokonuje się księgowania  w/w materiałów. 

 
2) Inwentaryzacji nie podlega paliwo w bakach oraz materiały biurowe 
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§ 9 
 

 
1. Listy płatnicze za wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy  sporządza upoważniony do 
tego  pracownik działu płac na podstawie umów o prace i aneksów otrzymanych z  kadr 
poszczególnych placówek. 

2.Listy w sprawie wypłaty nagród,  premii lub innych wynagrodzeń  niż wynikające z  
angażu, sporządza pracownik działu płac na podstawie wykazów sporządzanych przez osoby 
merytoryczne i po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 

3.Dokumenty dotyczące wypłat wynagrodzeń powinny być dostarczone do działu płac w dniu 
ich wystawienia, a najpóźniej do 15-go  bieżącego  miesiąca. 
 
4. Zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy , po odnotowaniu przez komórkę kadrową 
daty wpływu i wpisaniu do w/w zaświadczenia stażu pracy / daty od kiedy pracownik jest 
zatrudniony /, przekazywane jest do działu płac, w celu obliczenia należności za czas 
niezdolności do pracy Wszelkie oświadczenia pracowników, dotyczące wypłaty zasiłków oraz 
potrąceń od wynagrodzeń składa się w dziale płac w terminie wyżej wspomnianym. 
 
5.Ustala się wypłatę wynagrodzenia na dzień 29- go każdego miesiąca dla pracowników 
administracji i obsługi. W przypadku gdy dzień ten jest dniem wolny od pracy wypłaty 
wynagrodzenia dokonuje się w dzień roboczy poprzedzający ten termin. Ustala się, że terminem 
wypłaty poborów jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostki. 
 
6. Zgodnie art.39 ust 2 Karty Nauczyciela wynagrodzenie dla nauczyciela  wypłacane jest 
miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. 
 
7. Miesiącem rozliczeniowym dla godzin ponad wymiarowych nauczycieli jest okres pełnych 
tygodni. Dyrektorzy placówek zobowiązani są do dostarczenia wykazów godzin  
nadliczbowych nauczycieli do działu płac w terminach określonych w odrębnym 
harmonogramie sporządzanym co rocznie. Harmonogram ten określa okres wypłaty godzin 
ponadwymiarowych, termin dostarczenia do działu płac oraz termin wypłaty.  Zastępstwa 
doraźne realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo będą wypłacane 29-go 
każdego miesiąca dla pracowników administracji i obsługi. W przypadku gdy dzień ten jest 
dniem wolny od pracy wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w dzień roboczy poprzedzający 
ten termin. 
 
9.Listy płac podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym przez osoby do tego 
upoważnione. 
 
10 . Zgłoszenie do ZUS osób nowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy 
zlecenia  i umowy o dzieło oraz zgłoszenie do ZUS pracowników oraz wyrejestrowanie  
zwolnionych należy do obowiązków kierownika zakładu pracy.  Zgłoszenia nowo przyjętych 
pracowników jak również zwolnienia należy dostarczyć niezwłocznie po zaistnieniu faktu 
zatrudnienia lub zwolnienia  na odpowiednim  druku  oraz nośniku elektronicznym do BAEO  
do specjalisty ds. osobowych w celu przekazania  drogą elektroniczną do ZUS. 
Na wszelkich rodzajach umów musi być adnotacja o dacie zgłoszenia pracownika do 
ubezpieczenia oraz kod tytułu ubezpieczenia. 
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Wszystkie umowy winne być dostarczone do działu płac w ciągu 3 dni od daty podpisania 
umowy z pracownikiem.  
 

§ 10 
 

1.Dokumenty w zakresie realizacji dofinansowania pracodawcom  kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników. 
Wypłata dofinansowania realizowana jest na podstawie wystawionej decyzji. Kwota 
dofinansowania przekazana jest na  rachunek bankowy wskazany przez pracodawcę.  
 
2. Wysokość i zasady przyznawania dofinansowania  pracodawcom kosztów kształcenia  
młodocianych pracowników regulują odrębne przepisy. 
 

§ 11 
 

1. Do realizacji zadań ze środków UE , w razie potrzeby otwiera się odrębne konto 
bankowe.  

2. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu sprawdza dokument dotyczący kosztów 
kwalifikowanych i zatwierdza je pod względem merytorycznym. Weryfikuje 
kompletność i poprawność dowodów oraz zgodność z harmonogramem wniosku. 
1. Księgowość dokonuje weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym . 
2. Dokumenty przechowywane są w BAEO w Zdzieszowicach w osobnych 

segregatorach. 
 

§ 12 
 

1. Wszystkie dokumenty ( rachunki, listy) ustalające wysokość opłat stanowiących dochody 
gminy dyrektorzy lub osoby przez nie upoważnione przekazują do działu księgowości w  
następujących terminach: 

a. Faktury VAT  w ciągu 3 dni od wystawienia w  2 egz. 
b. Listy opłat za przedszkole do 3 dnia m-c następującego po m-c, którego dotyczą opłaty 

. 
 

2. Dochody za ww. opłaty należy wpłacić na rachunek bankowy placówki. 
Pobrane dochody należy odprowadzić na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego 
w Zdzieszowicach do 10 dnia m-ca następującego po miesiącu, w którym zostały pobrane.  
Dochody za m-c grudzień  należy przekazać do urzędu do dnia 31 grudnia. 
W tym celu pracownik księgowości sporządza polecenie księgowania, w którym podaje kwotę 
jaką należy przelać na konto urzędu, następnie pracownik odpowiedzialny za sporządzenie 
przelewu sprawdza czy kwota jest prawidłowa i sporządza przelew w celu zatwierdzenia go 
przez upoważnione osoby.  
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§ 13 
 

1. Dokumentami dotyczącymi podatku od towarów i usług są : 
a) faktury VAT, faktury korygujące wystawione w trzech egzemplarzach z 

których oryginał otrzymuje nabywca, pierwszą kopię dział księgowości , druga 
kopia pozostaje w dokumentach placówki, która je sporządziła, 

b) rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, 
c) deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT. 

 
2. Dyrektor jednostki obsługiwanej  przekazują dokumenty dotyczące VAT do  działu 

księgowości na bieżąco, jednak nie później niż do 3 – go dnia miesiąca po miesiącu  
za,   który sporządza się deklarację VAT. 
Do działu księgowości przekazuje się kopie faktur VAT, faktur korygujących oraz 
inne dokumenty potrzebne do sporządzenia deklaracji VAT. 
W jednostkach  merytorycznych realizujących zadania z zakresu sprzedaży towarów i 
usług znajduje się cała niezbędna dokumentacja. 

3. Należny podatek VAT  wynikający z cząstkowych deklaracji VAT na leży przekazać 
na rachunek bankowy Urzędu w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu , za który sporządza się deklarację VAT.  

4. Podatek VAT nie stanowi dochodu jst, w związku z tym w sprawozdaniu Rb-27 S z 
wykonania planu dochodów budżetowych  dochody ujmuje się kwotach netto tj. bez 
podatku VAT. 

 
 

Rozdział II 
 

Dyspozycje dotyczące środków pozabudżetowych  specjalnych , depozytów i funduszy 
celowych . 

 
§ 14 

 
1. Wydatki z fundusz socjalnego i mieszkaniowego  wymagają aprobaty Dyrektora 

jednostki. Wydatki winny być realizowane zgodnie z regulaminem, przepisami 
finansowymi i ustawą o Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

2. Wszystkie wadia oraz wpłaty tytułem zabezpieczenia gwarancji z tytułu rękojmi  
i zabezpieczenia należytego wykonania umowy  odprowadzane są na konto bankowe -
depozytowe danej  jednostki lub  w szczególnych przypadkach na konto depozytowe  
w BAEO. 

3. Zwroty w/w środków pieniężnych oraz depozyty bezgotówkowe zwraca się 
wierzycielom na podstawie pism Dyrektorów palcówek  w których powyższe sprawy 
są załatwiane. 
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Rozdział III 

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania 

 

§ 15 

1. Druki ścisłego zarachowania podlegają oznakowaniu, ewidencji, kontroli, i zabezpieczeniu. 
Ewidencji druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnie założonej do tego celu 
księdze druków ścisłego zarachowania. W księdze tej rejestruje się pod odpowiednią datą 
liczbę, numer przyjętych i wydanych druków ścisłego zarachowania. Księga druków ścisłego 
zarachowania, powinna posiadać strony ponumerowane, przesznurowane i opieczętowane 
pieczęcią, na ostatniej stronie należy wpisać „księga zawiera ……… stron”, kolejno 
ponumerowanych oraz podpis głównego księgowego i dyrektora. 

2. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi pracownik księgowości zgodnie z 
zakresem czynności   : 

a. czeki  gotówkowe, 
b. arkusz spisu z natury 
 

Druki ścisłego zarachowania należy zabezpieczyć przed kradzieżą lub zniszczeniem i 
przechowywać  w zamkniętej szafie. 
Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na : 

a. przyjęciu druków niezwłocznie po ich otrzymaniu, 
b. bieżącym wpisaniu przychodu i  rozchodu, 
c. oznaczeniu numerem ewidencyjnym druków nie posiadających serii numerów 

nadanych przez drukarnię.  
 
3. Zapisy w księdze dokonuje się czytelnie , niedopuszczalne jest jakiekolwiek wycieranie, 
zamazywanie omyłkowych zapisów. Omyłkowy zapis należy przekreślić tak aby można go 
było odczytać i wpisać zapis prawidłowy. Osoba dokonująca poprawki powinna obok 
wniesionej poprawki umieścić swój podpis oraz datę.  
Błędnie wypełnione druki powinny być anulowane przez wpisanie adnotacji anulowano wraz 
z datą i podpisem osoby dokonującej tych czynności. Anulowane druki należy pozostawić  
w bloczku.. 
 
4. W przypadku zaginięcia , zgubienia lub kradzieży druków ścisłego zarachowania należy 
niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację druków i ustalić liczbę i cechy (numery, serie). 
 
Po stwierdzeniu zaginięcia druków ścisłego zarachowania należy: 

a. sporządzić protokół zaginięcia, 
b. w przypadku zaginięcia czeków niezwłocznie powiadomić bank finansujący, który czek 

wydał, 
c. w uzasadnionych przypadkach gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa zawiadomić 

policję.  
Wszystkie zawiadomienia o zaginięciu druków ścisłego zarachowania powinny zawierać 
następujące dane: 

a. liczbę zaginionych druków luźnych, bloczków z podaniem ilości egzemplarzy w 
każdym komplecie, 

b. dokładne cechy : numer, seria, symbol oraz rodzaj druku, 
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c. datę zaginięcia, 
d. miejsce zaginięcia. 

 

Rozdział IV 
Postanowieni końcowe 

 
§ 15 

 
 

1. Dyrektor jednostki zobowiązany jest do bieżącego przekazywania do działu 
księgowości wszystkich dokumentów związanych  z zaangażowaniem środków 
celem ich zaksięgowania nie później niż do 5 – go dnia miesiąca następnego. 
Natomiast informacje dotyczące zaangażowania środków  o upływie okresu 
sprawozdawczego.  

2. Zaangażowanie środków to : 

a. zawarte umowy w tym zlecenia i o dzieło, 
b. wydane decyzje administracyjne, 
c. faktury, rachunki, 
d. wyroki sądowe, 
e. zamówienia, 
f. inne dokumenty w formie pisemnej. 

 
 
 

§ 16 
 

1. Wszelkie dokumenty dotyczące operacji gospodarczych powinny być objęte    
księgowością. Dowody księgowe po zadekretowaniu podlegają numeracji kolejnym 
numerem.  Dowody księguje się chronologicznie. 

2. Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania 
finansowe przechowywane są na stanowiskach osób zgodnie z zakresem czynności do 
momentu przekazania do zakładowej składnicy akt. W tym czasie osoby te zobowiązane 
są do należytego ich chronienia  przed niedozwolonymi zmianami , nieupoważnionym 
rozpowszechnianiem lub zniszczeniem. 

3. Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne, księgi rachunkowe, sprawozdania 
finansowe, budżetowe i inne sprawozdania oraz komputerowe zbiory danych są 
przechowywane w siedzibie Biura Oświaty w oryginalnej postaci w ustalonym 
porządku rodzajowym i chronologicznym w sposób pozwalający na ich łatwe 
odszukanie. 

4. Termin przechowywania dowodów księgowych i akt prawnych reguluje Instrukcja 
kancelaryjna , jednolitego rzeczowego wykazu akt.  

5. Okres przechowywania dokumentacji dla projektu współfinansowanego ze środków UE 
może wynosić dłuższy okres przechowywania – zgodny z treścią podpisanej w tym 
zakresie umowy lub określone  w wytycznych dla realizacji danego projektu. 
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                                                                                   Załącznik nr 1 do Regulaminu kontroli wewnętrznej oraz instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów  
                                                                                                    księgowych wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora BA-EO nr 2 z dz. 02.01.2006 r.   
 

RODZAJE DOKUMNENTÓW, MIEJSCE TWORZENIA I TERMINY 
PRZEKAZYWANIA DO WŁAŚCIWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH (STANOWISK PRACY) 

 
                                                                                                    Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodu księgowego 

Lp Nazwa lub 
określenie dowodu 

księgowego 

Miejsce 
opracowania, 
sporządzenia 

dowodu 
księgowego 

Ilość 
egz. 

Miejsce 
przekazania 

dowodu 
księgowego 

Termin 
przekazania 

Pod względem 
merytorycznym 

Pod względem 
formalno-

rachunkowym 

Pod 
względem 

zatwierdzeni
a 

Pod względem 
zgodności z 

ustawą o 
zamówieniach 
publicznych  

Pod 
względem 
prawnym  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  

1. dowody zakupu 
(faktury, rachunki, 

noty) 

kontrahenci 1 księgowość 7 dni  dyrektor 
placówki lub 

osoba 
upoważniona 

pracownik 
księgowości 

dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione  

dyrektor 
placówki, 

pracownik ds. 
inwestycji i 
remontów 

 

2. umowy cywilno-
prawne 

dyrektorzy 
placówek 

3 księgowość, 
adresat, kadry 

3 dni od 
podpisania 

dyrektor 
placówki lub 

osoba 
upoważniona 

pracownik 
księgowości 

dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 

 radca 
prawny  

3. rachunki z tytułu 
umowy zleceni i 

dzieła  

zleceniodawca 1 księgowość 7 dni dyrektor 
placówki lub 

osoba 
upoważniona 

pracownik 
księgowości 

dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 

  



22 
 

4. czeki gotówkowe księgowość 1 osoba 
upoważniona 

na bieżąco   dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 

  

5. polecenie przelewu księgowość 1 bank na bieżąco   dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 

  

6. OT-przyjęcie środka 
trwałego 

dyrektor 
placówki  

1 księgowość 7 dni/ 30 dni dyrektor 
placówki lub 

osoba 
upoważniona 

pracownik 
księgowości 

dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 

  

7. PT-przekazanie 
środka trwałego  

dyrektor 
placówki 

2 księgowość, 
jednostka 

otrzymująca  

3 dni dyrektor 
placówki lub 

osoba 
upoważniona 

pracownik 
księgowości 

dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 

  

8. LT-likwidacja 
środka trwałego 

dyrektor 
placówki 

1 księgowość 3 dni dyrektor 
placówki lub 

osoba 
upoważniona 

pracownik 
księgowości 

dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 
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9. protokoły przyjęcia 
i likwidacji 
składników 

majątkowych i 
zbiorów 

bibliotecznych   

dyrektor 
placówki 

1 księgowość 3 dni dyrektor 
placówki lub 

osoba 
upoważniona 

pracownik 
księgowości-
sporządza Pk 

dyrektor 
placówki 

  

10. umowa o pracę  dyrektor 
placówki, 
kadrowa 

3 adresat, kadry, 
płace  

3 dni po 
podpisaniu 

dyrektor 
placówki  

    

11. wykaz godzin 
ponadwymiarowych  

dyrektor 
placówki, 
kadrowa 

2 płace, kadry do 15-go każdego 
miesiąca  

dyrektor 
placówki 

    

12. wykaz premii dyrektor 
placówki, 
kadrowa 

2 płace, kadry do 15-go każdego 
miesiąca 

dyrektor 
placówki 

    

13. zaświadczenie L-4 placówka 
medyczna/ 

kadry 

2 ZUS, płace   na bieżąco  dyrektor 
placówki 

    

14. lista płac  płace  1 a/a na dzień wypłaty  dyrektor 
placówki lub 

osoba 
upoważniona 

(kadrowa) 

pracownik płac dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 

  

15. delegacja służbowa kadry, dyrektor 
placówki 

1 księgowość 7 dni dyrektor 
placówki lub 

osoba 
upoważniona 

pracownik 
księgowości 

dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 

  

16. wniosek o zaliczkę  pracownik 
składający 

1 księgowość na bieżąco  dyrektor 
placówki lub 

pracownik 
księgowości 

dyrektor 
placówki i 

główny 
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osoba 
upoważniona 

księgowy 
oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 
17. rozliczenie zaliczki pracownik 

składający 
1 księgowość jednorazowa do 7 

dni lub na koniec 
m-ca , stała do 15 

grudnia 

dyrektor 
placówki lub 

osoba 
upoważniona 

pracownik 
księgowości 

dyrektor 
placówki i 

główny 
księgowy 

oraz osoby 
przez nich 

upoważnione 

  

18. inwentaryzacja  placówki/ 
komisja 

inwentaryzacyjn
a  

2 lub 
3  

księgowość, 
osoba 

materialnie 
odpowiedzialn

a 

3 dni po 
skończonym 

spisie 

 pracownik 
księgowości 

wycenia arkusze 

dyrektor 
placówki 

  

19. kwitariusze K-104 intendentki 3 księgowość 
(2), 

wpłacający  

na bieżąco      

20. raporty żywieniowe intendentki 2 księgowość, 
placówka  

miesięcznie do 3 
dnia po miesiącu 
sprawozdawczym  

 pracownik 
księgowości 

dyrektor 
placówki 

  

21. polecenie 
księgowania  

pracownik 
księgowości i 

płc 

1 księgowość na bieżąco  pracownik 
księgowości i 

płac 
(sporządzający)  

pracownik 
księgowości 

(sprawdzający)  

główny 
księgowy  

  

22. plany finansowe dyrektor 
placówki 

2 główny 
księgowy, 

Urząd Miejski 

30 dni od projektu 
uchwały 

budżetowej do 22 
grudnia 

  dyrektor 
placówki 

  

23. zmiany planu dyrektor 
placówki 

2 główny 
księgowy, 

Urząd Miejski  

7 dni    dyrektor 
placówki 
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                                                                              Załącznik nr 2 do Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu 
                                                                              dokumentów księgowych wprowadzony 

    Zarządzeniem Dyrektora BA-EO   nr 2/2017 z dn. 04.01.2017  r. 
 
 
 

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO 
ZATWIERDZANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH 

 
 

 
Lp. Placówka Pod formalno-

rachunkowym 
Pod merytorycznym Zatwierdzenie do 

wypłaty 
1. BAEO Jolanta Zawisza 

Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Joanna Paciorek 
Mariola Zasada 

Joanna Paciorek 
Mariola Zasada 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Agnieszka Urbanowicz 

2. PG Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Mirosław Czernysz 
Beata Stadniczuk 
Liliana John 
( w zakresie płac) 

Mirosław Czernysz 
Beata Stadniczuk 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz 

3. PSP nr 1 Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Gabriela Ostrychacz 
Wioletta Sikorska 
Jadwiga Pietraszko 
(w zakresie płac) 

Gabriela Ostrychacz 
Wioletta Sikorska 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz 

4. PSP nr 2 Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Ewa Obstoj 
Dorota Woźniak 
Alina Kuśmierczyk 
(w zakresie płac) 

Ewa Obstoj 
Dorota Woźniak 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz 

5. PSP nr 3 Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Małgorzata Ambroży 
Zofia Manowita 
Joanna Stojowska 
(w zakresie płac) 

Małgorzata Ambroży 
Zofia Manowita 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz 

6. PSP w 
Januszko
wicach 

Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Maria Knop 
Smolińska Bernadeta 
Mariola Zasada 
(w zakresie płac) 

Maria Knop 
Smolińska Bernadeta 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz 
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7. PSP w 
Krępnej 

Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Tatiana Dreszer 
Kornelia Chmiel 
Mariola Zasada 
(w zakresie płac) 

Tatiana Dreszer 
Kornelia Chmiel 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz 

8. PSP w 
Żyrowej 

Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Piotr Garbacz 
Agnieszka Rucińska 
Mariola Zasada 
(w zakresie płac) 

Piotr Garbacz 
Agnieszka Rucińska 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz  

9. PP nr 2 Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Bogusława Hawzner 
Bożena Drost 
Mariola Zasada 
(w zakresie płac) 
 

Bogusława Hawzner 
Bożena Drost 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz  

10. PP nr 3 Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Marzanna Mazurek 
Gabriela Mandalka 
Mariola Zasada 
(w zakresie płac) 
 

Marzanna Mazurek 
Gabriela Mandalka 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz 

11. PP nr 5 Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Ilona Grolik 
Ewa Kwoczała 
Mariola Zasada 
(w zakresie płac) 

Ilona Grolik 
Ewa Kwoczała 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz  

12. PP nr 6 Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Renata Szymik 
Joanna Kwiatek 
Mariola Zasada 
(w zakresie płac) 

Renata Szymik 
Joanna Kwiatek 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz  
 

13. PP w 
Żyrowej 

Jolanta Zawisza 
Barbara Gładszy 
Danuta Stępka 
Beata Kołodziej 
Partycja Błyszcz 
Justyna Małota 

Anna Wiktor 
Monika Więcek 
Mariola Zasada 
(w zakresie płac) 
 
 

Anna Wiktor 
Monika Więcek 
Agnieszka Korzeńska 
Maria Kałuża 
Joanna Paciorek 
Agnieszka Urbanowicz  
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                                                                                  Załącznik nr 3 do Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu 
                dokumentów księgowych wprowadzony  
                                                                                  Zarządzeniem Dyrektora BA-EO nr 2/2017 dn. 04.01.2017 r. 

 
 

Podział księgi inwentarzowej konta 013 
 

 
Dział   konto  treść 
 
III  1  Przyrządy pomocnicze do badań naukowych 
  1/P  Przyrządy pomocnicze  

2 Przyrządy kreślarskie 
3 Wzorce do produkcji 
4 Maszyny, narzędzia i urządzenia techniczne warsztatów 

szkoleniowo-produkcyjnych ( w razie potrzeby można stworzyć 
sub konta np. 4 A obrabiarki, 4B silniki elektryczne itp.) 

 
5 Sprzęt radiowo techniczny  

  5/AR  Aparatury radiowe 
  5/AG  Adaptery i gramofony 
  5/T  Telewizory 
  5/G  Głośniki-kolumny 
  5/M  Magnetofony 
  5/MW  Magnetowidy 
  5/K  Kamery 
  5/AK  Akcesoria do kamer wideo 
  5/RM  Radiomagnetofony 
  5/MK  Mikrokomputery 
  5/WD  Wideodomofony 
  5/S  Sprzęt komputerowy 
  5/ASK  Akcesoria sprzętu komputerowego 
  5/W   Wzmacniacze 
  5/AT  Anteny TV 
  5/ST  Sprzęt  teletechniczny 
  5/MY  Mikrofony 
  5/UN  Urządzenia nawigacyjne 
  5/O  Odtwarzacze 
  5/D  Dyktafony 
 

6 Sprzęt kinotechniczny 
6/AF  Aparaty fotograficzne 
6/AP   Aparaty projekcyjne 
6/APA  Akcesoria do projektora 
6/P  Aparaty do powiększeń 
 6/F  Sprzęt fotograficzny 
6/T  Teleobiektywy 
6/E  Ekrany projekcyjne 
 
7 Zbiory , obrazy, modele ( nie objęte katalogami pracowni) 
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8 Rekwizyty teatralne 
9 Instrumenty muzyczne 

 
 
 

10 Pomoce naukowe, urządzenia gabinetów przedmiotowych( dla 
każdego gabinetu posiadającego oddzielny katalog pomocy 
naukowych urządzeń należy otworzyć oddzielne sub konta wg 
podziału ; 

10/A  Sprzęt P.W. 
10/B   Sprzęt W.F. 
10/C  Gabinet fizyczny 
10/D  Gabinet Chemiczny 
10/DWD Filmy DVD 
10/E  Gabinet matematyczny 
10/EDB  Edukacja dla bezpieczeństwa 
10/F  Gabinet biologiczny 
10/FM  Gabinet biologiczny-mikroskopy 
10/JA  Gabinet języka angielskiego 
10/KM  Kasety magnetofonowe 
10/G  Gabinet geograficzny 
10/GL   Gabinet logopedy 
10/GR  Gabinet rewalidacji 
10/GP  Gabinet pedagoga 
10/H  Gabinet robót ręcznych 
10/I  Gabinet rysunku technicznego 
10/J  Miejsce gier i zabaw 
10/JL  Miejsce gier i zabaw-lalki 
10/JS  Miejsce gier i zabaw- samochody 
10/JPD  Miejsce gier i zabaw-pomoce dydaktyczne, plansze 
10/JSP  Miejsce gier i zabaw-slajdy i przeźrocza 
10/JW  Miejsce gier i zabaw- wózki dla lalek 
10/JP  Miejsce gier i zabaw-pieczątki 
10/JK  Miejsce gier i zabaw-kukiełki i pajacyki 
10/JG  Miejsce gier i zabaw-gry dydaktyczne 
10/K  Urządzenia ogródka jordanowskiego 
10/L  Gabinet języka polskiego 
10/LU  Lunety 
10/Ł  pomoce naukowe do wychowania muzycznego 
10/M        Pomoce naukowe do historii 
10/N  Nauczanie początkowe  
10/R  Gabinet języka rosyjskiego 
10/IK  Pomoce naukowe do informatyki 
10/JN  Pomoce naukowe do języka niemieckiego 
10/KV  Kasety video 
10/TS  Taśmy filmowe 
10/ST  Sprzęt sportowo – turystyczny 
10/SR  Sala rehabilitacyjna 
10/WK  Sprzęt i pomoce do wychowania komunikacyjnego 
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10/CD  Płyty CD 
10/P   Pomoce dydaktyczne do plastyki 
10/PK  Programy komputerowe 
10/PS  pomoce dydaktyczne dla psychologa 
10/RK  Pomoce naukowe do religii 
 

IV    Instrumenty medyczne 
1 Sprzęt ambulatoryjny (szafki, leżaki, stoły, fotel dentystyczny) 
2 Instrumenty lekarskie ( narzędzia chirurgiczne , lampy do 

naświetleń, wiertarki dentystyczne itp.) 
3 Utensylia apteczne 
4 Sprzęt rehabilitacyjny 
4/S  Stoły rehabilitacyjne 
4/K  Kozetki 
4/F  Foteliki 
4/P  Sprzęt rehabilitacyjny pozostały 

 
V    Środki transportowe 
  1  Samochody osobowe 
  2  Samochody ciężarowe 
  3  Traktory i ciągniki 
  4  Przyczepy 
  5  Motocykle 
  6  Rowery 
  7  Wozy i bryczki 
  8  Inne urządzenia 
 
VI    Inwentarz gospodarczy i biurowy 
    A. Meble i kasy zabezpieczające 
  1  Biurka 

2 Etażerki 
3 Fotele 
4 Gablotki różne ( stojące, wiszące) 
5 Gzymsy 
6 Kasy i kasetki zabezpieczające 
7 Meble kuchenne 
8 Krzesła, taborety 
8/B  Bujaki 
9 Ławki szkolne z pulpitami 
10 Ławki różne bez pulpitów 
11 Łóżka, tapczany, kanapy, leżaki 
12 Mównice, katedry ( urządzenia dla prelegentów) 
13 Parawany 
14 Regały i półki 
15 Stojaki, skrzynie na kwiaty 
16 Szafy biurowe, biblioteczne i inne 
17 Szafy i szafki  ubraniowe 
18 Szafy i szafki żelazne ( pancerne) 
19 Szafki nocne 
20 Stoły i stoliki biurowe 
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21 Stoły uczniowskie, świetlicowe, kreślarskie itp. 
22 Stoły specjalne, gospodarcze, kuchenne itp. 
22/SE  Stoły specjalne edukacyjne 
23 Tablice szkolne i ogłoszeniowe 
23/T  Tablice informacyjne 
23/TI  Tablice interaktywne 
24 Wieszaki ubraniowe, ścienne i stojące 
25 Meble pozostałe 
 
   B. Sprzęt pomocniczy 
26  Aparaty i centrale telefoniczne 
27  Aparaty i urządzenia przeciwpożarowe 
27/B  Beczki 
27/G  Gaśnice 
27/S  Syreny 
27/T  Toporki i pochewki na toporki 
27/PS  Pozostały sprzęt przeciwpożarowy 
27/W  Węże strażackie 
27/Z  Zbiorniki wodne 
28  Lampy biurowe i żyrandole 
29  Liczydła 
30  Maszyny biurowe 
30/MP  Maszyny biurowe do powielania 
30/L  Maszyny biurowe do liczenia 
30/P  Maszyny biurowe do pisania 
31  Maszyny do szycia (używane do celów gospodarczych) 
32  Numeratory 
33  Pieczęcie urzędowe ( metalowe) 
34  Plombownice 
35  Popielnice 
36 Skrzynki kartotekowe 
37 Torby i  pokrowce 
38 Umywalki pod miednice 
39 Wanny, wanienki i miednice ( nie przytwierdzone 0 
40 Zegary  
41 Sprzęt pomieszczeniowy pozostały 
41/E  Sprzęt pomieszczeniowy estradowy 
 
   C. Sprzęt dekoracyjny 
42 Blaty szklane na biurka 
43 Chodniki 
44 Dywany i gobeliny 
45 Figury gipsowe 
46 Firanki 
47 Godła państwowe 
48 Kotary ( portiery, kurtyny, zasłony) 
49 Lustra 
50 Obrazy i portrety o wartości artystycznej 
51 Wyroby artystyczne ( posążki, puchary itp.) 
52 Sprzęt dekoracyjny pozostały 
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52/KS  Karnisze i szyny 
52/CH  Choinki 
52/W  Wazony 
52/K  Kwietniki 
52/O  Obrazy i dyplomy 
 
   D. Sprzęt gospodarczo-porządkowy 
53 Beczki drewniane i żelazne 
54 Drabiny 
55 Froterki elektryczne i ręczne 
56 Kotły ( nie wmontowane i c.o.) 
57 Czajniki elektryczne 
57/B  Bojlery 
57/E  Kuchenki elektryczne 
57/G  Kuchenki gazowe 
57/GE  Kuchenki gazowo-elektryczne 
57/W  Suszarki do włosów 
57/S  Suszarki do rąk 
58 Lodówki 
59 Maszyny do prania i sprzęt pralniczy 
60 Maszyny gastronomiczne 
61 Maszyny i sprzęt gospodarstwa domowego 
61/M Maszyny i urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, 

elektryczne maszynki do chleba, roboty, malaksery, itp.) 
62 Odkurzacze 
63 Piecyki węglowe 
63/PE  Piecyki elektryczne 
63/PG  Piecyki gazowe 
63/PI  Piecyki inne 
64 Taczki drewniane i żelazne 
65 Wagi gospodarcze i odważniki 
66 Żelazka do prasowania 
67/P  Sprzęt gospodarczy - porządkowy, pozostały 
67/S Sprzęt gospodarczy ( kosiarki do trawy, wiertarki, elektryczne, 

pompy, itp.) 
 

VIII    Bielizna pościelowa i stołowa 
 
    A. Bielizna pościelowa i stołowa 
  1  Poszewki 
  2  Poszwy 

3  Prześcieradła 
4  Ręczniki 
5  Obrusy ( serwety, serwetki itp.) 
6  Pozostała bielizna (pościelowa, stołowa i inne) 
  
   B. Pościel 
7  Koce 
8  Kołdry 
9  Materace 
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10  Piernaty 
11  Poduszki 
12  Kapy na łóżka 
13  Sienniki i podgłówki 
14  Pozostała pościel (różne) – (pościele dla lalek)  
 
   C. Odzież 
15  Buty 
16  Kożuchy 
17  Ubrania  
17/P  Ubrania polowe  
18  Odzież ochronna  
18/H  Hełmy   
19 Odzież sportowa 
20 Mundury wojskowe (P.W) 
21 Pozostała odzież (różne, stroje) 
21/N  Nakrycia głowy 
21/P  Pasy 
21/W  Wiatrówki i płaszcze  
21/R  Rękawice 
21/K  Krawaty 

IX  1  Eksponaty i wartości muzealne 
 
X  1  Księgozbiory biblioteczne    
 


