
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 135/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy 

Konopiska 

Na podstawie art. 20-22 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz. 351 z póżn. zm.) 
oraz art. 44 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z póżn. zm.), 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu uregulowania zmian wynikających z organizacji urzędu, wprowadza się zmiany w zasadach 
obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych, polegające na zastąpieniu obecnych zapisów, zapisami 
nowymi: 

᠆ §3 Obieg dokumentów księgowych, w tym: 

3. „Dokumenty finansowo-księgowe zewnętrzne obce wpływają do Kancelarii Urzędu Gminy: 

1) w Kancelarii dokument zostaje opatrzony naklejką z numerem kolejnym dokumentującą wprowadzenie 
dokumentu do systemu elektronicznego obiegu dokumentów FINN, pieczęcią „Sprawdzono pod względem 
merytorycznym” a następnie przekazany do Referatu Gospodarki i Rozwoju, celem odnotowania na 
dokumencie prawidłowości dokonanego zakupu pod względem zamówień publicznych oraz odnotowania 
zakupu w rejestrze prowadzonym dla potrzeb ww. referatu, 

2) z Referatu Gospodarki i Rozwoju dokument zostaje zwrócony do Kancelarii a następnie przekazany do 
Sekretariatu, skąd jest odbierany przez pracowników merytorycznych, celem dokonania właściwego jego 
sprawdzenia, 

3) po dokonaniu opisu merytorycznego przez odpowiedzialnych pracowników, dokument sprawdza Sekretarz 
a następnie Wójt, 

4) w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości merytorycznych dokument zostaje przekazany do Referatu 
Finansów, gdzie jest wprowadzony do rejestru dokumentów księgowych, na podstawie których należy dokonać 
płatności, 

5) po zarejestrowaniu i postawieniu na odwrocie dokumentu (w przypadku braku miejsca na odwrocie 
dokumentu, dopinana jest na stałe karta papieru) pieczęci: „Sprawdzono pod względem formalno-
rachunkowym”, „Polecam dokonanie wydatku z budżetu zgodnie z klasyfikacją…”, „Zatwierdzono do 
wypłaty”, dokument zostaje przekazany do Skarbnika celem dokonania wstępnych czynności sprawdzających, 

6) kolejnym krokiem jest przekazanie dokumentu do sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym oraz 
zaangażowanie wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową (dział, rozdział, §) dokonaną przez pracowników 
Referatu Finansów mających w obowiązkach dokonywanie tego rodzaju czynności, z zachowaniem 
szczególnej czujności przy sprawdzaniu zgodności wydatku z planem finansowym, 

7) następnie Skarbnik nadaje dokumentowi termin do regulowania płatności z zachowaniem terminowości 
dokonania tej operacji i odnotowuje ten fakt poprzez przystawienie pieczęci „Zapłacono przelewem w dniu … 
podpis…” i wpisanie ustalonej daty przelewu, 

8) po dokonaniu wszechstronnego sprawdzenia dokumentu, zostaje on przekazany Wójtowi w celu zatwierdzenia 
do wypłaty, 

9) dokument przeznaczony do zapłaty przelewem bankowym, po otrzymaniu go ponownie przez Referat 
Finansów, oczekuje na zapłatę w terminie wcześniej wyznaczonym a po dokonaniu zapłaty i odnotowaniu tego 
faktu na dokumencie poprzez podpisanie się na pieczątce „Zapłacono przelewem w dniu … podpis…” 
z jednoczesnym odnotowaniem dokonania czynności sprawdzającej istnienie rachunku bankowego na „białej 
liście podatników VAT” poprzez umieszczenie podpisu osoby z Referatu Finansów wykonującej przelew, np. 
na stosownej pieczęci obrazujące wykonanie tej czynności, zostaje odebrany przez pracownika księgującego 
wydatki do dalszego księgowania, 
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10) dokument przeznaczony do zapłaty poprzez wypłatę gotówkową zostaje przekazany do kasy, gdzie po 
dokonaniu wypłaty gotówkowej zostaje opieczętowany pieczęcią „Wypłacono gotówką data …” podpis …” 
i dodatkowo pieczęcią wspomagającą oznaczenie raportu kasowego, do którego jest wpisany dany wydatek, 

11) w przypadku wpływu dokumentu finansowo-księgowego, w tym efaktur, które pracownicy odpowiedzialni za 
realizację zakupu towarów i usług otrzymują na skrzynki email, bezpośrednio do poszczególnych referatów 
Urzędu, referaty te są zobowiązane do niezwłocznego przekazania dokumentu do Kancelarii po wcześniejszym 
sprawdzeniu treści merytorycznej z zamówieniem lub umową i zamieszczeniu opisu merytorycznego na 
odwrocie dokumentu (a w celu usprawnienia procesu – uzyskaniu podpisu kierownika potwierdzającego opis 
merytoryczny zamieszczony na danym dokumencie), 

12) gdy dokument finansowo-księgowy jest bezpośrednio odbierany od dostawcy przez pracownika Urzędu, 
pracownik ten bezzwłocznie przekazuje dowód księgowy do Kancelarii. W wyżej wymieniony sposób 
powstaje tzw. Obieg dokumentów księgowych, który obejmuje drogę dokumentu od chwili wpływu do 
jednostki aż do momentu ich dekretacji i przekazania do zaksięgowania." 

᠆ zapisem o następujacej treści: 

3. „Dokumenty finansowo-księgowe zewnętrzne obce wpływają do Kancelarii Urzędu Gminy: 

1) w Kancelarii dokument zostaje opatrzony naklejką z numerem kolejnym dokumentującą wprowadzenie 
dokumentu do systemu elektronicznego obiegu dokumentów FINN, pieczęcią „Sprawdzono pod względem 
merytorycznym” a następnie przekazany do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, celem 
odnotowania na dokumencie prawidłowości dokonanego zakupu pod względem zamówień publicznych, 

2) z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokument zostaje zwrócony do Kancelarii 
a następnie przekazany do Sekretariatu, skąd jest odbierany przez pracowników merytorycznych, celem 
dokonania właściwego jego sprawdzenia, 

3) po dokonaniu opisu merytorycznego przez odpowiedzialnych pracowników, dokument sprawdza Sekretarz 
a następnie Wójt, 

4) w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości merytorycznych dokument zostaje przekazany do Referatu 
Finansów, gdzie jest wprowadzony do rejestru dokumentów księgowych, na podstawie których należy dokonać 
płatności, 

5) po zarejestrowaniu i postawieniu na odwrocie dokumentu (w przypadku braku miejsca na odwrocie 
dokumentu, dopinana jest na stałe karta papieru) pieczęci: „Sprawdzono pod względem formalno-
rachunkowym”, „Polecam dokonanie wydatku z budżetu zgodnie z klasyfikacją…”, „Zatwierdzono do 
wypłaty”, dokument zostaje przekazany do Skarbnika celem dokonania wstępnych czynności sprawdzających, 

6) kolejnym krokiem jest przekazanie dokumentu do sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym oraz 
zaangażowanie wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową (dział, rozdział, §) dokonaną przez pracowników 
Referatu Finansów mających w obowiązkach dokonywanie tego rodzaju czynności, z zachowaniem 
szczególnej czujności przy sprawdzaniu zgodności wydatku z planem finansowym, 

7) następnie Skarbnik nadaje dokumentowi termin do regulowania płatności z zachowaniem terminowości 
dokonania tej operacji i odnotowuje ten fakt poprzez przystawienie pieczęci „Zapłacono przelewem w dniu … 
podpis…” i wpisanie ustalonej daty przelewu, 

8) po dokonaniu wszechstronnego sprawdzenia dokumentu, zostaje on przekazany Wójtowi w celu zatwierdzenia 
do wypłaty, 

9) dokument przeznaczony do zapłaty przelewem bankowym, po otrzymaniu go ponownie przez Referat 
Finansów, oczekuje na zapłatę w terminie wcześniej wyznaczonym a po dokonaniu zapłaty i odnotowaniu tego 
faktu na dokumencie poprzez podpisanie się na pieczątce „Zapłacono przelewem w dniu … podpis…” 
z jednoczesnym odnotowaniem dokonania czynności sprawdzającej istnienie rachunku bankowego na „białej 
liście podatników VAT” poprzez umieszczenie podpisu osoby z Referatu Finansów wykonującej przelew, np. 
na stosownej pieczęci obrazujące wykonanie tej czynności, zostaje odebrany przez pracownika księgującego 
wydatki do dalszego księgowania, 

10) uchylony, 

11) w przypadku wpływu dokumentu finansowo-księgowego, w tym efaktur, które pracownicy odpowiedzialni za 
realizację zakupu towarów i usług otrzymują na skrzynki email, bezpośrednio do poszczególnych referatów 
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Urzędu, referaty te są zobowiązane do niezwłocznego przekazania dokumentu do Kancelarii po wcześniejszym 
sprawdzeniu treści merytorycznej z zamówieniem lub umową i zamieszczeniu opisu merytorycznego na 
odwrocie dokumentu (a w celu usprawnienia procesu – uzyskaniu podpisu kierownika potwierdzającego opis 
merytoryczny zamieszczony na danym dokumencie), 

12) gdy dokument finansowo-księgowy jest bezpośrednio odbierany od dostawcy przez pracownika Urzędu, 
pracownik ten bezzwłocznie przekazuje dowód księgowy do Kancelarii. W wyżej wymieniony sposób 
powstaje tzw. Obieg dokumentów księgowych, który obejmuje drogę dokumentu od chwili wpływu do 
jednostki aż do momentu ich dekretacji i przekazania do zaksięgowania." 

᠆ "§4 Dowody kasowe i bankowe 

1. Szczegółowe zasady gospodarki kasowej w Urzędzie reguluje obowiązująca instrukcja kasowa, która określa 
między innymi zasady sporządzania i postępowania z dowodami kasowymi. 

2. Przez dowody kasowe rozumie się te dowody, które stanowią podstawę do wypłacenia gotówki z kasy lub 
dowód przyjęcia gotówki do kasy przez kasjera, a także wtórne dowody księgowe wystawione na ich podstawie. 

3. Podstawą do zaksięgowania są oryginały dowodów księgowych, z wyjątkiem dowodów wpłaty i kwitariuszy 
przychodowych, których oryginał otrzymuje wpłacający. 

4. W przypadku realizacji czeku gotówkowego stosuje się dowód – „potwierdzenie realizacji czeku 
gotówkowego”, a w przypadku wpłaty gotówki z kasy na rachunek bankowy jednostki (odprowadzenie gotówki) – 
„bankowy dowód wpłaty”. Dowody te są potwierdzane przez bank realizujący operację. 

5. Dowodami bankowymi i kasowymi w Urzędzie są: 

1) Kasa przyjmie KP, 

2) Kasa wypłaci KW, 

3) Dowód wpłaty (na rachunek bankowy), 

4) Czek, 

5) Realizowane przez bank polecenie przelewu, 

6) Wyciąg z rachunków bankowych, 

7) Raport kasowy. 

6. Kasa przyjmie KP – dowód wpłaty kasjer wystawia każdorazowo w przypadku wpłaty gotówki do kasy, bez 
względu jaki rodzaj wpłaty jest dokonywany. Dowód wystawiany jest w dwóch egzemplarzach: oryginał dla 
wpłacającego, kopia dla kasjera do podłączenia pod raport kasowy. W przypadku dokonywania przez wpłacającego 
wpłaty z użyciem terminala (bezgotówkowej) kasjer dodatkowo drukuje wpłacającemu potwierdzenie dokonania 
transakcji. 

7. Kasa wypłaci KW – dowód wypłaty kasjer wystawia każdorazowo w przypadku wypłaty gotówki z kasy, 
bez względu jaki rodzaj wypłaty jest dokonywany. Dowód wystawiany jest w dwóch egzemplarzach, z których oba 
egzemplarze podpinane są pod raport kasowy a osoba pobierająca gotówkę kwituje otrzymanie środków 
finansowych na dowodzie pierwotnym (fakturze, piśmie zlecającym wypłatę, itp.) 

8. Czek – rozrachunkowy lub gotówkowy, służy do udokumentowania podjęcia gotówki z rachunku 
bankowego Gminy do kasy Urzędu na podstawie zestawienia. Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego 
zarachowania, który ewidencjonuje się po pobraniu z banku i przechowuje w sejfie w kasie Urzędu. Czeki 
wypełnia się atramentem, długopisem lub pismem maszynowym. Treści czeku nie można przerabiać, wycierać ani 
usuwać w inny sposób. 
W razie pomyłki w wypisywaniu czeku (kwot, nazwisk itp.), czek anuluje się przez przekreślenie i umieszczenie 
adnotacji „ANULOWANO” wraz z datą i podpisem osoby, która go anulowała. Anulowany czek pozostaje 
w dyspozycji kasjera w księdze druków ścisłego zarachowania i jest likwidowany na zasadach określonych 
w instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.  Czek gotówkowy wystawia się w jednym 
egzemplarzu i zatwierdza do wypłaty przez osoby upoważnione do dysponowania środkami finansowymi zgodnie 
z bankową kartą wzorów podpisów. Osoba otrzymująca czek w celu złożenia i realizacji w banku, kwituje jego 
odbiór w książce druków ścisłego zarachowania. Kwotę wyznaczoną na czeku odbiera osoba wskazana na 
pierwszej stronie czeku, legitymująca się dowodem osobistym. Po otrzymaniu wyciągu bankowego suma podjęta 
czekiem, wynikająca z tego wyciągu, podlega sprawdzeniu porównawczemu z kwotą ujętą w raporcie kasowym. 
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9. Realizowane przez bank polecenie przelewu – własne i obce. 

1) polecenie przelewu własne – podstawą do wystawienia polecenia przelewu jest oryginał dokumentu 
podlegającego zapłacie, podpisany przez osoby upoważnione do jego kontroli oraz zatwierdzony przez Wójta. 
W uzasadnionych przypadkach (np. rozłożenie przelewu na raty), podstawą do wystawienia polecenia przelewu 
może być kopia dokumentu podlegającego zapłacie opisana przez Skarbnika lub załącznik wypisany przez 
Skarbnika lub inną osobę z Referatu Finansów upoważnioną do takich czynności i posiadający wszystkie 
znamiona dokumentu, tzn. datę sporządzenia, datę wyznaczonej zapłaty, nr rachunku bankowego Gminy, 
z którego ma być zapłacone zobowiązanie, nazwę odbiorcy z podaniem numeru bankowego na który mają być 
przekazane środki finansowe, dokładny opis operacji z wyszczególnieniem opisu płatności ratalnej, kwota 
cyfrowo i słownie. Dokument musi być sprawdzony merytorycznie, formalnie i rachunkowo, należy 
sklasyfikować wydatek oraz musi być zatwierdzony do wypłaty. Dokument taki jest traktowany na równi 
z dokumentem oryginalnym. Dodatkowo na dokumencie, do którego tworzony jest dokument w postaci 
załącznika opisuje się daty dokonywania poszczególnych przelewów. Polecenie przelewu wystawiane jest 
w formie elektronicznej lub – w przypadku niemożności dokonania przelewu za pomocą systemu bankowego, 
w formie papierowej. Najczęściej stosuje się formę elektroniczną, która polega na wprowadzeniu do systemu 
bankowego danych kontrahenta, kwoty jaka podlega przekazaniu zgodnie z dokumentem księgowym, tytułu 
przelewu, numeru rachunku bankowego odbiorcy oraz własnego gminy. Przelewy są podpisywane przez 
Skarbnika lub przez osobę upoważnioną do dokonania czynności przelewu, na podstawie zatwierdzonego 
dokumentu księgowego oraz Wójta. Podpisy osób podpisujących przelew są złożone na karcie wzorów 
podpisów, będącej załącznikiem do umowy z bankiem. 

2) polecenie przelewu obce – są to dokumenty, jakie otrzymuje gmina z banku potwierdzające przelew należności 
uznającej rachunek bankowy gminy. 

10. Wyciągi z rachunków bankowych – dokumentami stwierdzającymi uregulowanie zobowiązania są wyciągi 
bankowe podające sumy zrealizowanych czeków (oryginały dokumentów załączone są pod raportem kasowym) 
i przelewów bankowych. Otrzymane wyciągi z rachunku bankowego są sprawdzane przez Referat Finansów czy 
saldo końcowe podane w wyciągu zostało właściwie wyprowadzone i czy operacje uwzględnione w wyciągu są 
prawidłowo zrealizowane. 

11. Raport kasowy - służy do szczegółowej ewidencji wszystkich operacji kasowych, wpłat i wypłat 
dokonywanych przez kasjera. Raporty kasowe sporządzane są na 10-ty, 20-sty i ostatni dzień miesiąca, 
a w przypadku pogotowia kasowego na dzień uzupełnienia stanu gotówki oraz na ostatni dzień miesiąca. Raport 
kasowy sporządza kasjer w dwóch egzemplarzach. Bieżący numer raportu kasowego ustala się z zachowaniem 
ciągłości numeracji w ramach roku sprawozdawczego. Poszczególne dowody kasowe ewidencjonowane w raporcie 
kasowym podlegają chronologicznej i systematycznej ewidencji w kolejności ich realizacji, przy czym w rubryce 
„treść” określa się rodzaj operacji gotówkowej, a w rubryce „dowód” –rodzaj dowodu. Kwoty operacji 
gotówkowych w zależności od ich rodzaju wpisuje się do rubryki „przychody” lub „rozchody”. Na ostatniej stronie 
raportu kasowego sumuje się wszystkie przychody i rozchody. Po ustaleniu obrotów przychodowych 
i rozchodowych, osoba dokonująca operacji oblicza pozostałości gotówki na dzień następny. Do stanu 
początkowego, przeniesionego z raportu kasowego za dzień (okres) poprzedni – dodaje się obroty przychodowe. 
Następnie odejmuje się obroty rozchodowe, a kwotę ustalonej pozostałości wpisuje się jako stan końcowy. Po 
dokonaniu tych wszystkich czynności osoba dokonująca operacji podpisuje raport kasowy i następnego dnia 
roboczego przekazuje za pokwitowaniem jego oryginał wraz ze wszystkimi dowodami pracownikowi, który 
zgodnie z zakresem czynności dokonuje sprawdzenia zgodności wykazu kwot z załączonymi dowodami 
księgowymi. Kopia raportu księgowego pozostaje w kasie." 

᠆ zapisem o następujacej treści: 

᠆ "§4 Dowody bankowe 

1. Szczegółowe zasady gospodarki kasowej w Urzędzie reguluje obowiązująca instrukcja kasowa, która określa 
między innymi zasady sporządzania i postępowania z dowodami kasowymi. 

2. Przez dowody kasowe rozumie się te dowody, które stanowią podstawę do wypłacenia gotówki z kasy lub 
dowód przyjęcia gotówki do kasy przez kasjera, a także wtórne dowody księgowe wystawione na ich podstawie. 

3. Podstawą do zaksięgowania są oryginały dowodów księgowych, z wyjątkiem kwitariuszy przychodowych, 
których oryginał otrzymuje wpłacający. 
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4. W przypadku realizacji czeku gotówkowego stosuje się dowód – „potwierdzenie realizacji czeku 
gotówkowego”. Dowody te są potwierdzane przez bank realizujący operację. 

5. Dowodami bankowymi w Urzędzie są: 

1) Dowód wpłaty (na rachunek bankowy), 

2) Czek, 

3) Realizowane przez bank polecenie przelewu, 

4) Wyciąg z rachunków bankowych. 

6. Czek – rozrachunkowy lub gotówkowy, służy do udokumentowania podjęcia gotówki z rachunku 
bankowego Gminy do kasy Urzędu na podstawie zestawienia. Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego 
zarachowania, który ewidencjonuje się po pobraniu z banku i przechowuje w sejfie Urzędu. Czeki wypełnia się 
atramentem, długopisem lub pismem maszynowym. Treści czeku nie można przerabiać, wycierać ani usuwać 
w inny sposób. W razie pomyłki w wypisywaniu czeku (kwot, nazwisk itp.), czek anuluje się przez przekreślenie 
i umieszczenie adnotacji „ANULOWANO” wraz z datą i podpisem osoby, która go anulowała. Anulowany czek 
pozostaje w dyspozycji upoważnionego pracownika w księdze druków ścisłego zarachowania i jest likwidowany 
na zasadach określonych w instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. Czek gotówkowy wystawia 
się w jednym egzemplarzu i zatwierdza do wypłaty przez osoby upoważnione do dysponowania środkami 
finansowymi zgodnie z bankową kartą wzorów podpisów. Osoba otrzymująca czek w celu złożenia i realizacji 
w banku, kwituje jego odbiór w książce druków ścisłego zarachowania. Kwotę wyznaczoną na czeku odbiera 
osoba wskazana na pierwszej stronie czeku, legitymująca się dowodem osobistym. Po otrzymaniu wyciągu 
bankowego suma podjęta czekiem, wynikająca z tego wyciągu, podlega sprawdzeniu porównawczemu z kwotą 
wypisaną na czeku. 

7. Realizowane przez bank polecenie przelewu – własne i obce. 

1) polecenie przelewu własne – podstawą do wystawienia polecenia przelewu jest oryginał dokumentu 
podlegającego zapłacie, podpisany przez osoby upoważnione do jego kontroli oraz zatwierdzony przez Wójta. 
W uzasadnionych przypadkach (np. rozłożenie przelewu na raty), podstawą do wystawienia polecenia przelewu 
może być kopia dokumentu podlegającego zapłacie opisana przez Skarbnika lub załącznik wypisany przez 
Skarbnika lub inną osobę z Referatu Finansów upoważnioną do takich czynności i posiadający wszystkie 
znamiona dokumentu, tzn. datę sporządzenia, datę wyznaczonej zapłaty, nr rachunku bankowego Gminy, 
z którego ma być zapłacone zobowiązanie, nazwę odbiorcy z podaniem numeru bankowego na który mają być 
przekazane środki finansowe, dokładny opis operacji z wyszczególnieniem opisu płatności ratalnej, kwota 
cyfrowo i słownie. Dokument musi być sprawdzony merytorycznie, formalnie i rachunkowo, należy 
sklasyfikować wydatek oraz musi być zatwierdzony do wypłaty. Dokument taki jest traktowany na równi 
z dokumentem oryginalnym. Dodatkowo na dokumencie, do którego tworzony jest dokument w postaci 
załącznika opisuje się daty dokonywania poszczególnych przelewów. Polecenie przelewu wystawiane jest 
w formie elektronicznej lub – w przypadku niemożności dokonania przelewu za pomocą systemu bankowego, 
w formie papierowej. Najczęściej stosuje się formę elektroniczną, która polega na wprowadzeniu do systemu 
bankowego danych kontrahenta, kwoty jaka podlega przekazaniu zgodnie z dokumentem księgowym, tytułu 
przelewu, numeru rachunku bankowego odbiorcy oraz własnego gminy. Przelewy są podpisywane przez 
Skarbnika lub przez osobę upoważnioną do dokonania czynności przelewu, na podstawie zatwierdzonego 
dokumentu księgowego oraz Wójta. Podpisy osób podpisujących przelew są złożone na karcie wzorów 
podpisów, będącej załącznikiem do umowy z bankiem. 

2) polecenie przelewu obce – są to dokumenty, jakie otrzymuje gmina z banku potwierdzające przelew należności 
uznającej rachunek bankowy gminy. 

8. Wyciągi z rachunków bankowych – dokumentami stwierdzającymi uregulowanie zobowiązania są wyciągi 
bankowe podające sumy zrealizowanych czeków (oryginały dokumentów załączone są pod wyciągiem bankowym) 
i przelewów bankowych. Otrzymane wyciągi z rachunku bankowego są sprawdzane przez Referat Finansów czy 
saldo końcowe podane w wyciągu zostało właściwie wyprowadzone i czy operacje uwzględnione w wyciągu są 
prawidłowo zrealizowane." 

᠆ " § 9 Dokumenty wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń, z tego: 
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19. Dokumenty, o których mowa w § 9 ust 2 pkt 12 wystawiane są zgodnie z Zarządzeniem Wójta w tej 
sprawie 
i rozliczane w Referacie Finansów. 

20. Listy wypłat powinny zawierać następujące dane: 

1) tytuł listy, 

2) numer listy, 

3) nazwisko i imię pracownika, lub osoby której przyznano należność, 

4) sumę należnego każdemu pracownikowi wynagrodzenia brutto, 

5) kwotę należnego każdemu pracownikowi wynagrodzenia do wypłaty (gotówka lub przelew), 

6) potrącenia i inne narzuty, 

7) w podsumowaniu listy sumę potrąceń z podziałem na poszczególne tytuły, 

8) pokwitowanie odbioru (tylko w przypadku wypłaty gotówkowej), 

9) inne elementy zgodne z niniejszą procedurą i procedurą o której mowa w ust. 1, w szczególności akceptację 
i zatwierdzenie listy do wypłaty w ogólnym trybie." 

᠆ zapisem o następujacej treści: 

᠆ " § 9 Dokumenty wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń, z tego: 

21. Dokumenty, o których mowa w § 9 ust 2 pkt 12 wystawiane są zgodnie z Zarządzeniem Wójta w tej 
sprawie 
i rozliczane w Referacie Finansów. 

22. Listy wypłat powinny zawierać następujące dane: 

1) tytuł listy, 

2) numer listy, 

3) nazwisko i imię pracownika, lub osoby której przyznano należność, 

4) sumę należnego każdemu pracownikowi wynagrodzenia brutto, 

5) kwotę należnego każdemu pracownikowi wynagrodzenia do wypłaty przelewem, 

6) potrącenia i inne narzuty, 

7) w podsumowaniu listy sumę potrąceń z podziałem na poszczególne tytuły, 

8) pokwitowanie odbioru czeku (tylko w przypadku wypłaty gotówkowej), 

9) inne elementy zgodne z niniejszą procedurą i procedurą o której mowa w ust. 1, w szczególności akceptację 
i zatwierdzenie listy do wypłaty w ogólnym trybie." 

᠆ " § 10 Dowody dokumentujace zaliczki 

1. Zaliczki mogą być udzielane pracownikom na pokrycie wydatków, które muszą być uiszczone w formie 
gotówkowej. 

2. W Urzędzie występują zaliczki gotówkowe: 

1) stałe, 

2) jednorazowe. 

3. Zaliczki wypłaca się w oparciu o prawidłowo wypełniony druk (formularz), na którym dokładnie określony 
został rodzaj zakupu, bądź cel któremu zaliczka ma służyć. Wniosek zawiera: 

1) imię i nazwisko, oraz stanowisko służbowe wnioskodawcy, 

2) komórkę organizacyjną wnioskodawcy, 

3) datę wystawienia, 
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4) cel pobrania zaliczki, 

5) wnioskowaną kwotę, 

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

7) klasyfikację budżetową, 

8) podpis pracownika - zaliczkobiorcy. 

᠆ Wniosek o zaliczkę jednorazową oraz zaliczkę stałą jest kontrolowany pod względem merytorycznym przez 
kierownika referatu wnioskodawcy, akceptowany przez Skarbnika, zatwierdzany do wypłaty Wójta. 

4. Wypełniony i sprawdzony wniosek stanowi podstawę do wypłacenia gotówki z kasy lub dokonania przelewu 
na konto bankowe wnioskodawcy. 

5. Za terminowe i prawidłowe rozliczenie zaliczek odpowiedzialni są pracownicy, którzy ją otrzymali. 

6. Zaliczki nie rozliczone w terminie podlegają potrąceniu przy wypłacie najbliższych wynagrodzeń. 

7. Zasady udzielania zaliczek: 

1) zaliczki jednorazowe wypłacane pracownikom zatrudnionym w stałym stosunku pracy, doraźnie, jednorazowo 
w zależności od potrzeb np. na zakup materiałów i sprzętu, na poczet podróży służbowej, na dokonanie opłat 
sądowych bądź notarialnych i w podobnych uzasadnionych przypadkach, 

2) maksymalna wnioskowana kwota zaliczki nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia netto wnioskodawcy, 
ewentualnie wymagana jest indywidualna zgoda Wójta w przypadku wyższej kwoty, 

3) zaliczka jednorazowa podlega rozliczeniu w terminie 14 dni od daty jej wypłaty, 

4) w szczególnych przypadkach Wójt może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia, nie później 
jednak niż do końca roku obrotowego, 

5) rozliczenia zaliczki jednorazowej pracownik dokonuje na formularzu ogólnym „Rozliczenie zaliczki” 
załączając rachunki, faktury lub inne dokumenty stosowane w Urzędzie, prawidłowo opisane i zatwierdzone 
pod względem merytorycznym. Powyższe dokumenty przedkładane są w Referacie Finansów celem 
sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym. Dokumenty te są akceptowane przez Skarbnika 
i zatwierdzane przez Wójta i zwracane do Referatu Finansów celem zaewidencjonowania w księgach 
rachunkowych, wraz z dokumentem rozliczenia zaliczki, 

6) kwota rozliczenia przewyższająca pobraną zaliczkę wypłacana jest w kasie Urzędu na podstawie lub 
przelewem na konto bankowe rozliczającego zaliczkę, na podstawie druku rozliczającego zaliczkę 
zaakceptowanego przez Skarbnika i zatwierdzonego przez Wójta. 

7) kwota pozostała pracownikowi do zwrotu po rozliczeniu zaliczki powinna być niezwłocznie wpłacona do kasy 
lub przekazana przelewem na rachunek bankowy urzędu z podaniem dokładnego tytułu przelewu. 

8. W przypadku pobierania zaliczki na delegację służbową, osoba otrzymująca „polecenie wyjazdu 
służbowego” wypełnia odcinek „wniosek o zaliczkę”, na którym uzyskuje akceptację Skarbnika i Wójta. Wniosek 
ten stanowi podstawę wypłaty zaliczki w kasie. Zaliczki na delegację służbową podlegają rozliczeniu w ciągu 
14 dni od zakończenia podróży służbowej. Pozostałe zasady dotyczące zaliczki na poczet delegacji służbowej są 
takie same, jak w przypadku zaliczek jednorazowych. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie zezwoleń Wójta, pracownikom zatrudnionym 
w Urzędzie w stałym stosunku pracy może być wypłacona zaliczka na poczet wynagrodzeń, jednak nie wyższa niż 
wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za przepracowany okres w danym miesiącu, pomniejszony o zaliczkę 
na poczet podatku dochodowego należną od tego wynagrodzenia oraz o potrącenia składek, na które pracownik 
wyraził zgodę (np. ubezpieczenia itp.). Pobrana na poczet wynagrodzeń zaliczka podlega rozliczeniu przy wypłacie 
najbliższych wynagrodzeń." 

᠆ zapisem o następujacej treści: 

᠆ " § 9 Dowody dokumentujące zaliczki 

1. Zaliczki mogą być udzielane pracownikom na pokrycie wydatków, które muszą być uiszczone w formie 
gotówkowej. 
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2. W Urzędzie występują zaliczki gotówkowe: 

1) stałe, 

2) jednorazowe. 

3. Zaliczki wypłaca się w oparciu o prawidłowo wypełniony druk (formularz), na którym dokładnie określony 
został rodzaj zakupu, bądź cel któremu zaliczka ma służyć. Wniosek zawiera: 

1) imię i nazwisko, oraz stanowisko służbowe wnioskodawcy, 

2) komórkę organizacyjną wnioskodawcy, 

3) datę wystawienia, 

4) cel pobrania zaliczki, 

5) wnioskowaną kwotę, 

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

7) klasyfikację budżetową, 

8) podpis pracownika - zaliczkobiorcy. 

᠆ Wniosek o zaliczkę jednorazową oraz zaliczkę stałą jest kontrolowany pod względem merytorycznym przez 
kierownika referatu wnioskodawcy, akceptowany przez Skarbnika, zatwierdzany do wypłaty Wójta. 

4. Wypełniony i sprawdzony wniosek stanowi podstawę do dokonania przelewu na konto bankowe 
wnioskodawcy. 

5. Za terminowe i prawidłowe rozliczenie zaliczek odpowiedzialni są pracownicy, którzy ją otrzymali. 

6. Zaliczki nie rozliczone w terminie podlegają potrąceniu przy wypłacie najbliższych wynagrodzeń. 

7. Zasady udzielania zaliczek: 

1) zaliczki jednorazowe wypłacane pracownikom zatrudnionym w stałym stosunku pracy lub zatrudnionym na 
umowę zlecenie - w przypadku, gdy zlecenie nie obejmuje tego rodzaju wydatków na który jest niezbedna 
zaliczka, doraźnie, jednorazowo w zależności od potrzeb np. na zakup materiałów i sprzętu, na poczet podróży 
służbowej, na dokonanie opłat sądowych bądź notarialnych i w podobnych uzasadnionych przypadkach, 

2) maksymalna wnioskowana kwota zaliczki nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia netto wnioskodawcy, 
ewentualnie wymagana jest indywidualna zgoda Wójta w przypadku wyższej kwoty, 

3) zaliczka jednorazowa podlega rozliczeniu w terminie 14 dni od daty jej wypłaty, 

4) w szczególnych przypadkach Wójt może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia, nie później 
jednak niż do końca roku obrotowego, 

5) rozliczenia zaliczki jednorazowej pracownik dokonuje na formularzu ogólnym „Rozliczenie zaliczki” 
załączając rachunki, faktury lub inne dokumenty stosowane w Urzędzie, prawidłowo opisane i zatwierdzone 
pod względem merytorycznym. Powyższe dokumenty przedkładane są w Referacie Finansów celem 
sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym. Dokumenty te są akceptowane przez Skarbnika 
i zatwierdzane przez Wójta i zwracane do Referatu Finansów celem zaewidencjonowania w księgach 
rachunkowych, wraz z dokumentem rozliczenia zaliczki, 

6) kwota rozliczenia przewyższająca pobraną zaliczkę wypłacana jest przelewem na konto bankowe 
rozliczającego zaliczkę, na podstawie druku rozliczającego zaliczkę zaakceptowanego przez Skarbnika 
i zatwierdzonego przez Wójta. 

7) kwota pozostała pracownikowi do zwrotu po rozliczeniu zaliczki powinna być niezwłocznie przekazana 
przelewem na rachunek bankowy urzędu z podaniem dokładnego tytułu przelewu. 

8. W przypadku pobierania zaliczki na delegację służbową, osoba otrzymująca „polecenie wyjazdu 
służbowego” wypełnia odcinek „wniosek o zaliczkę”, na którym uzyskuje akceptację Skarbnika i Wójta. Wniosek 
ten stanowi podstawę przelewu zaliczki na konto osobiste. Zaliczki na delegację służbową podlegają rozliczeniu 
w ciągu 14 dni od zakończenia podróży służbowej. Pozostałe zasady dotyczące zaliczki na poczet delegacji 
służbowej są takie same, jak w przypadku zaliczek jednorazowych. 
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9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie zezwoleń Wójta, pracownikom zatrudnionym 
w Urzędzie w stałym stosunku pracy może być wypłacona zaliczka na poczet wynagrodzeń, jednak nie wyższa niż 
wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za przepracowany okres w danym miesiącu, pomniejszony o zaliczkę 
na poczet podatku dochodowego należną od tego wynagrodzenia oraz o potrącenia składek, na które pracownik 
wyraził zgodę (np. ubezpieczenia itp.). Pobrana na poczet wynagrodzeń zaliczka podlega rozliczeniu przy wypłacie 
najbliższych wynagrodzeń." 

᠆ " § 12 Dowody dotyczące podróży służbowych 

1. Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę refundacji (zwrotu) kosztów podróży służbowej jest 
polecenie wyjazdu służbowego (delegacja służbowa). 

2. Stosuje się powszechnie obowiązujący wzór polecenia wyjazdu służbowego w podróż służbową krajową lub 
zagraniczną. 

3. Pracownicy otrzymują od pracownika sekretariatu zarejestrowany (nadany numer kolejny) oraz podpisany 
przez Wójta lub osobę upoważnioną blankiet „polecenie wyjazdu służbowego” z uwzględnieniem rodzaju środka 
transportu osoby w podróży służbowej. W przypadku pobierania zaliczki na delegację, osoba otrzymująca 
polecenie wyjazdu wypełnia dolny odcinek, na którym uzyskuje akceptacje Wójta i Skarbnika. Na podstawie tego 
odcinka otrzymuje gotówkę z kasy urzędu. Zaliczki na delegację podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni od daty 
zakończenia podróży służbowej. 

4. Zasady regulujące podróże służbowe są ujęte w Zarządzeniu Wójta z 2020 roku." 

᠆ zapisem o następujacej treści: 

᠆ "§ 12 Dowody dotyczące podróży służbowych 

1. Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę refundacji (zwrotu) kosztów podróży służbowej jest 
polecenie wyjazdu służbowego (delegacja służbowa). 

2. Stosuje się powszechnie obowiązujący wzór polecenia wyjazdu służbowego w podróż służbową krajową lub 
zagraniczną. 

3. Pracownicy otrzymują od pracownika sekretariatu zarejestrowany (nadany numer kolejny) oraz podpisany 
przez Wójta lub osobę upoważnioną blankiet „polecenie wyjazdu służbowego” z uwzględnieniem rodzaju środka 
transportu osoby w podróży służbowej. W przypadku pobierania zaliczki na delegację, osoba otrzymująca 
polecenie wyjazdu wypełnia dolny odcinek, na którym uzyskuje akceptacje Wójta i Skarbnika. Na podstawie tego 
odcinka otrzymuje przelewem wnioskowane środki na delegację. Zaliczki na delegację podlegają rozliczeniu 
w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży służbowej. 

4. Zasady regulujące podróże służbowe są ujęte w Zarządzeniu Wójta z 2020 roku." 

᠆ " § 19 Wydatki budżetowe, z tego: 

6. Każdy dowód księgowy, którego skutkiem jest poniesienie wydatku budżetowego winien obowiązkowo 
zawierać w swoim opisie następujące elementy: 

1) klasyfikację budżetową, w układzie dział – rozdział – paragraf, 

2) nazwę zadania budżetowego lub nazwę zadania inwestycyjnego – w przypadku gdy wydatek dotyczy 
finansowania inwestycji, 

3) klasyfikację strukturalną – kod i kwota, 

4) oznaczenie o powiązaniu wydatku ze sprzedażą opodatkowaną lub inną, 

5) opcjonalnie nr umowy, której wydatek dotyczy (jeżeli taką zawarto)." 

᠆ zapisem o następujacej treści: 

᠆ "§ 19 Wydatki budżetowe, z tego: 

6. Każdy dowód księgowy, którego skutkiem jest poniesienie wydatku budżetowego winien obowiązkowo 
zawierać w swoim opisie następujące elementy: 

1) klasyfikację budżetową, w układzie dział – rozdział – paragraf, 
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2) nazwę zadania budżetowego lub nazwę zadania inwestycyjnego – w przypadku gdy wydatek dotyczy 
finansowania inwestycji, 

3) oznaczenie o powiązaniu wydatku ze sprzedażą opodatkowaną lub inną, 

4) opcjonalnie nr umowy, której wydatek dotyczy (jeżeli taką zawarto)." 

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Konopiska do zapoznania z treścią i bezwzględnego 
stosowania. 

§ 3. Za prawidłwe wykonanie zasad odpowiedzialni są kierownicy referatów i komórek organizacyjnych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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