
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH 

W ZPG i SP w Leźnie 

 



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 
1. Ustalony i zorganizowany wewnątrz szkoły systemem funkcjonowania obiegu 

dokumentów                  i informacji: 
a) zapewnia ład dokumentacyjny, 
b) ustala terminowość przekazywania dokumentacji księgowej, 
c) ustala kontrolę formalną, merytoryczną i rachunkową dowodów księgowych, 
d) usprawnia organizację i dostosowanie dokumentacji księgowej do wymagań 

określonych przepisami i ustawami. 
 
 

II. DOWODY KSIĘGOWE 
 
1. Dowód księgowy dokumentujący operację gospodarczo-finansową powinien: 

a) dokumentować zaistniałe zadania lub stany w danym miejscu i czasie, 
b) zawierać trwałą treść, rzetelne i kompletne dane, 
c) dokumentować  jednorodne operacje tzn., że na jednym dowodzie można 

dokumentować operacje tego samego rodzaju, 
d) być wystawiony chronologicznie i systematycznie numerowany, 
e) być wystawiony wg ustalonego wzoru i o określonej nazwie, 
f) wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
g) poprawny merytorycznie i rachunkowo, 
h) musi zawierać dane o podmiocie uczestników operacji, (tzw. podmiotowość dowodu 

księgowego). 
 
2. Do najważniejszych funkcji dowodu księgowego zalicza się: 

a) funkcję „dokumentu”, 
b) funkcję dowodową, 
c) funkcję księgową, 
d) funkcje informacyjno- kontrolną. 

 
3. Wzory dokumentów i formularzy stosowane w szkole winny spełniać w/w cechy i funkcje 
prawne. Szkoła obok druków akcydensowych i formularzy uniwersalnych, może 
wykorzystywać wzory własne, uwzględniając własne potrzeby. 
 
4. Druki zapewniające poprawność formalną i merytoryczną wypełniać należy zgodnie  
z następującymi zasadami: 

a) Dowód do księgowania musi wynikać z faktów i zdarzeń zaistniałych. 
b) Dowód musi być zapisany czytelnie i trwale. 
c) Treść oraz liczby w poszczególnych polach wypełnione musza być w sposób nie 

budzący wątpliwości. 
d) Podpisy na dowodach księgowych, pieczątki, daty muszą być w „oryginale”. 
e) Numeracja kolejno wystawionych dowodów musi być ciągła, przyporządkowana 

kolejnej dacie. 
f) Dowody księgowe zbiorcze sporządza się na podstawie prawidłowych dowodów 

źródłowych, pojedynczo wymienionych. 
g) Jakiekolwiek wymazania i przeróbki na dowodach księgowych są niedopuszczalne. 
h) Dowody źródłowe zewnętrzne mogą być korygowane wyłącznie przez dowody 

korygujące wystawiającego. 
i) Błędy w dowodzie księgowym wewnętrznym mogą być poprawione przez skreślenie 

błędnego wpisu, wpisanie daty poprawki i podpisu osoby dokonującej czynności. 
Skreślona treść lub liczba musi być nadal czytelna. 

j) Dopuszcza się stosowanie skrótów i symboli, powszechnie znanych. 
 



III. DOKUMENTACJA KSIEGOWA. 
 

1. Dowody księgowe w szkole dzielimy na następujące grupy: 
a) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów, 
b) zewnętrzne własne –przekazane w oryginale kontrahentom, 
c) wewnętrzne – dokumenty powstające na użytek wewnętrzny. 

 
2. Rodzaje dowodów księgowych: 
 
A. Dowody kasowe 
a) kwitariusz przychodów   -druk akcydensowy 
b) wniosek o zaliczkę    -druk akcydensowy 
c) rozliczenie zaliczki    -druk akcydensowy 
d) faktury VAT i rachunki   -kopia potwierdzająca nabycie towaru lub usługi 
                                                                        przez wpłacającego /formularz uniwersalny/                   
e) rachunek za wykonaną pracę zleconą -formularz uniwersalny 
 

B. Dowody księgowe majątku trwałego i wyposażenia 

a) faktury zakupowe; 
b) protokoły inwentaryzacyjne; 
c) wyceny biegłych i rzeczoznawców. 

Zasady gospodarki majątkiem, inwentaryzacji i odpowiedzialności za powierzone mienie 
uregulowane powinny zostać osobną instrukcją inwentaryzacyjną . 
 

C. Dowody płacowe 

1.Dowodami źródłowymi do sporządzania list płac są:  
a) akty mianowania, 
b) umowa o pracę lub zmiana umowy o pracę, 
c) rozwiązanie umowy o pracę, 
d) wnioski premiowe, pisma określające wysokość wynagrodzenia zasadniczego, 

dodatków służbowych, nagród jubileuszowych, dodatkowych rocznych, 
e) zlecenie lub potwierdzenie pracy w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych, 
f) rachunek za wykonaną pracę, 
g) inne dokumenty mające wpływ na wysokość wynagrodzenia (np. urlopy bezpłatne, 

zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy), 
h) wykaz godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych, 
i) karty pracy dla pracowników zatrudnionych przy dozorze, 
j) karty pracy godzin nadliczbowych dla pracowników  administracji i obsługi, 
k) wykaz przysługującej za dany m-c premii dla pracowników administracji i obsługi, 
l) wykaz wychowawstw , 
m) wykaz dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy, 
n) pisma informujące o zmianie wynagrodzenia zasadniczego (jest to związane ze 

zmianą stopnia awansu zawodowego i może nastąpić w ściśle określonych terminach 
tj. od 1-go stycznia lub od 1-go września w związku ze zmianą wykształcenia u 
nauczycieli w wyniku zmian wymiaru etatu lub zmiany zajmowanego stanowiska), 

o) polecenie wypłaty dodatku opiekuna stażu, 
p) informacje o zmianie % wysługi lat, 
q) informacje o ewentualnych urlopach bezpłatnych, o oddelegowaniu do pełnienia  

czynnej służby wojskowej, 
r) informacje o udzieleniu nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, przeniesienie 

w stan nieczynny, przyznaniu odprawy emerytalnej, rentowej lub zwolnieniowej, 
s) polecenie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 



t) zwolnienia lekarskie, 
u) wypłata z tytułu umów zleceń i o dzieło: 

- przedmiotem umowy może być każda czynność wykonywana przez osobę fizyczną 
w ramach świadczenia usług; 

- w ramach umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania 
określonego dzieła jako świadczenia jednorazowego. Jest to umowa  rezultatu a nie 
działania; 

- umowy zawierane są przez dyrektora szkoły i zleceniobiorcę a po wykonaniu 
czynności wypłata następuje na podstawie rachunku do umowy zlecenia 
wystawionego przez zleceniobiorcę a zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.   

v) sporządzone listy płac sprawdzone pod względem merytorycznym przez dyrektora 
szkoły lub osobę upoważnioną z umieszczoną na dokumencie klauzulą  
„za zgodność faktycznego stanu zatrudnienia  z listą płac, dnia……podpis” 

2) W/w dokumenty przygotowuje Sekretarz Szkoły a podpisuje Dyrektor szkoły. 
 

D. Dowody inwentaryzacyjne: 

 

a) Arkusz spisu z natury     - druk akcydensowy 
b) Protokół z inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej -formularz uniwersalny, oryginał 
c) Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych przed i po inwentaryzacji 
d) Protokół z inwentaryzacji kontrolny   -formularz uniwersalny, oryginał 
e) Zestawienie zbiorcze spisu z natury   -druk akcydensowy 
f) Arkusz kontroli-załącznik do protokołu  - druk akcydensowy 
g) Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych  -druk akcydensowy 

 
 

IV. ZASADY OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH 
 
1. Obieg dokumentów musi spełniać określone zasady, a w szczególności: 
 

a) Zasada terminowości – przestrzeganie terminów przekazywania dokumentów 

między samodzielnymi stanowiskami pracy w szkole (między szkołą a odpowiednimi 
sekcjami w ZEO ___________). 

b) Zasada systematyczności – wykonywanie czynności w sposób ciągły, 

systematyczny. 
c) Zasada częstotliwości – dostosowanie okresu przekazywanych dowodów 

księgowych do okresu ich sporządzenia z uwzględnieniem ich liczebności. 
d) Zasadę odpowiedzialności indywidualnej - wyznaczenie osób odpowiedzialnych 

za konkretną czynność. 
e) Zasadę samokontroli obiegu – przepływ dokumentów przez stanowiska odbywa się 

drogą wzajemnej kontroli i ciągłości obiegu. 
 
2. Sekretarz szkoły: 
 

a) Przyjmuje faktury, rachunki i inne dowody stanowiące podstawę wypłat. 
b) Odpowiada za sprawdzenie czy na fakturze lub rachunku umieszczone są 

prawidłowe dane placówki. W przypadku stwierdzenia niezgodności zwraca rachunek 
osobie, która złożyła go w sekretariacie szkoły. 

c) Dokumenty otrzymane drogą  korespondencji oraz złożone przez strony opatruje 
pieczęcią „data wpływu...” i pozostawia u siebie do dalszego rozpatrzenia. 

d) Na dokumentach stanowiących podstawę do zapłaty umieszcza: 
1) opis merytoryczny dotyczący dokonanego zakupu lub wykonanej usługi wraz z 

podaniem numeru umowy, z której wynika realizacja wydatków (opis nie jest 



wymagany na fakturach lub rachunkach dotyczących zakupów 
żywnościowych, numer umowy należy umieszczać, jeżeli miała formę 
pisemną). 

2) następujące wzory pieczęci uzgodnione z ZEO ____________: 

 
 
Rachunek sprawdzono: 
pod względem merytorycznym.............................................................. 
                                                                                                  ( podpis ) 

pod względem formalno rachunkowym.................................................. 
                                                                                                  ( podpis ) 

dnia...................20…...... 
Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych/RDW 
Część..........Dział..........Rozdział..........§...............zł............................... 
               §...............zł............................... 

           §...............zł............................... 
Potrącenia zł............................................................................................ 
Do wypłaty – zwrotu zł........................................................................... 
Słownie:................................................................................................... 
..........................................                         .............................................. 
( Główny księgowy  ) ( Kierownik Jednostki ) 

....................................... 
            ( Dyrektor  ) 

 

 
 
 
Zakupu dokonano zgodnie z art.35 ust. 1-4 
Ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1241 ) 
Zakup celowy, oszczędny, zgodny z planem finansowym 

.................................                                     

................................................. 
           ( data )                                                                                  ( podpis Kierownika jednostki ) 

 

 
 

 
Zamówienia do 14.000 euro 
nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( Art. 4 ust. 8 ) 

.................................                                     

................................................. 
           ( data )                                                                                                 ( podpis ) 

 

 
 
Zamówienia w trybie art. 67 ust. 3 ustawy  
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

.................................                                     

................................................. 
           ( data )                                                                                                 ( podpis ) 

 

 



 

 
Wypłacono gotówką 

.................................                                     

................................................. 
           ( data )                                                                                                 ( podpis ) 

 

 
 
Towar przyjęto do magazynu i wpisano do kartoteki ilościowo – wartościowej 
kwota................................................................................................................zł 

.................................                                     

................................................. 
           ( data )                                                                                                 ( podpis ) 

 

 
3) imienną pieczątkę osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie poszczególnych 

dowodów pod  względem merytorycznym; 
4) imienną pieczątkę osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie dokumentów 

źródłowych pod względem formalno-rachunkowym; 
5) pełną oraz prawidłową klasyfikację budżetową, formę i datę zapłaty, 

(wskazuje źródła finansowania np. środki budżetowe, rachunek dochodów 
własnych....). 

e) Odpowiada za wstępne sprawdzenie merytoryczne przygotowywanego do opisu 
rachunku, faktury tzn. bada ich zgodność z planem, zleceniem czy umową, legalność 
operacji finansowej, celowości gospodarczej oraz oszczędności jak również 
zgodności cen z obowiązującymi cennikami i taryfami. Stwierdza także, czy dana 
operacja gospodarcza została przeprowadzona przy zastosowaniu ustawy o 
zamówieniach publicznych. 

f) Odpowiada za wstępne sprawdzenie dokumentów pod względem finansowo- 
rachunkowym co polega na zbadaniu: 

1) czy poszczególne dowody odpowiadają postanowieniom przepisów w tym 
względzie, 

2) czy dowody są kompletne, tj. czy zawierają wszystkie dane niezbędne do 
zobrazowania czynności, do których udowodnienia mają służyć, 

3) czy nie zawierają błędów arytmetycznych., 
4) W przypadku stwierdzenia, że dowód nie odpowiada w/w wymaganiom zwraca 

go do uzupełnienia. 
g) Opisany rachunek, fakturę zgodnie z procedurą p.4 a -e i p.5,6 przedstawia 

dyrektorowi szkoły do podpisu. 
h) Dokument podpisany przez dyrektora szkoły niezwłocznie przekazuje do np. ZEO 

_______. Przetrzymywanie dokumentów w sekretariacie powoduje wystąpienie 
odsetek w przypadku nieuregulowania należności w terminie, co w konsekwencji 
grozi obciążeniem osoby winnej sumą odsetek. 

i) Do zapłacenia faktur i rachunków w formie gotówkowej upoważniony pracownik 
szkoły pobiera z kasy szkoły lub ZEO _________ zaliczkę stałą lub jednorazową: 

1) Podstawą wypłacenia zaliczki pracownikowi jest wypełniony wniosek o 
zaliczkę, sprawdzony merytorycznie przez dyrektora szkoły i zatwierdzony do 
wypłaty. Określa cel wydatku. 

2) Zaliczka pobrana z: 
 budżetu szkoły winna być rozliczona w terminie 30 dni ściśle z celem 

na jaki została pobrana w kasie lub ZEO ___________;  
 dochodów własnych szkoły – w terminie 30 dni (dotyczy naszej 

placówki po uzasadnieniu odrębnym pismem) od jej pobrania z kasy 
szkoły lub ZEO __________. 



j) Dokonuje rozliczenia zaliczki na formularzu, do którego dołącza oryginał faktury, 
rachunki od osób lub instytucji. Różnicę pomiędzy sumą pobranej zaliczki a 
dokonanymi wydatkami wpłaca do kasy szkoły lub ZEO __________. Rachunki, 
faktury opisuje zgodnie z procedurą zamieszczoną w punkcie 4a-e. 

k) Faktury, rachunki których zapłata realizowana jest przelewem dostarcza do 
kasy/działu księgowości szkoły lub ZEO __________ minimum 2 dni przed upływem 
terminu płatności.  

 
 

V. KONTROLA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH 
 
1. Istnieją następujące formy kontroli wewnętrznej: 

a) kontrola wstępna, której zadaniem jest zapobieganie niepożądanych lub nielegalnym 
działaniom na etapie powstawania zobowiązań finansowych ( np. projektów umów, 
porozumień);  

b) kontrola bieżąca, polegająca na badaniu prawidłowości poszczególnych czynności i 
operacji w toku ich realizacji, jak również ustalenie rzeczywistego stanu składników 
majątkowych oraz stanu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
kradzieżą ; 

c) kontrola post-factum, która polega na badaniu stanu faktycznego poszczególnych 
zaszłości oraz dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane. 

2. Na dowód kontroli przeprowadzający kontrolę ma obowiązek zamieszczenia każdorazowo 
swego podpisu oraz daty badania kontrolnego na każdym dowodzie objętym kontrolą lub 
wynik kontroli wpisać do książki kontroli wewnętrznej. 
 
3.W toku prowadzenia kontroli wstępnej w razie ujawnienia nieprawidłowości kontrolujący 
winien zwrócić nieprawidłowe dokumenty kierownikowi jednostki realizującemu zadanie z 
wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień, a także odmówić podpisu tych dokumentów. 
 
4.W razie ujawnienia w toku prowadzenia kontroli czynów noszących znamiona przestępstw, 
nadużyć itp., kontrolujący ma obowiązek zabezpieczyć dokumenty stanowiące dowód 
przestępstwa lub nadużycie oraz niezwłocznie powiadomić o powyższym bezpośredniego 
przełożonego, który podejmie działania zgodnie z przepisami. 
 
 

VI. WNIOSEK O ZAKUP DO WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 14 TYSIĘCY EURO oraz 
zasady jego wypełniania i akceptacji 

 

1. Wniosek o zakup do wartości szacunkowej poniżej 14 tysięcy Euro wypełniany jest przez 
wnioskującego o zakup. 

2. Wnioskujący wypełnia informacje na temat przedmiotu zamówienia, jego przeznaczenia 
oraz ilości oraz wartości szacowanego zakupu. Określa on również, jeżeli posiada takie 
informacje, z jakich środków finansowany będzie zakup. 

3. Wypełniony wniosek przekazywany jest do sekretariatu, który przekazuje go dalej 
osobom akceptującym. W szczególnych przypadkach Wnioskujący może 
nieprzekazywać wniosku do sekretariatu i uzyskać osobiście zgody osób akceptujących. 

4. Wypełniony przez Wnioskującego wniosek przed dokonaniem zakupu, musi otrzymać 
akceptację: 

- Wicedyrektora odpowiedzialnego – w przypadku gdy Wnioskującym jest 
nauczyciel, wymagana jest akceptacja Wicedyrektora odpowiedzialnego na 
dydaktykę; gdy wnioskującym jest pracownik inny niż nauczyciel (pracownik 
administracyjny) zgodę wydaje Wicedyrektor ds. administracyjnych; 

- Głównego księgowego – sprawdza on wniosek pod kątem formalnym oraz 
analizuje sytuację budżetową szkoły pod kątem posiadania niezbędnej ilości 
środków finansowych od wykorzystania na wnioskowany zakup; 



- Dyrektora – daje on ostateczną zgodę na dokonanie zakupu. 
5. Tylko wniosek posiadający wszystkie wymagane akceptacje jest prawidłową podstawą 

do dokonania zakupu (zaciągnięcia zobowiązania) przez Wnioskującego. 
6. Każda z osób akceptujących wniosek może nie wyrazić zgody na zakup. Brak akceptacji 

powinien być zaznaczony na wniosku, zawierając dodatkowo opis powodu nieudzielenia 
zgody na zakup. 

7. Za dokonanie zakupu i zaciągnięcie zobowiązania bez wymaganego wniosku lub bez 
wszystkich wymaganych akceptacji odpowiada pracownik, który dokonał zakupu lub 
zaciągnął zobowiązanie. 

 
 


