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ROZDZIAŁ 1 
ZASADY OGÓLNE 

 

Podstawa prawna 
 

§ 1 
1. Instrukcję sporządzania, kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów finansowo-

księgowych, zwaną dalej „Instrukcją”, opracowano na podstawie przepisów ogólnie 
obowiązujących oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań  
w zakresie sporządzania, kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów,  
a w szczególności na podstawie: 
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217,  

z późn. zm.); 
2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.); 
3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019, z późn. zm.); 
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.  

poz. 305); 
5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 

z późn. zm.); 
6) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 685, z późn. zm.); 
7) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.); 
8) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,  

z późn. zm.); 
9) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy; 

10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania 
faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485); 

11) stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 2010 r.  
w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. Urz. Min. Fin.  
z 2010 r. nr 6, poz. 26); 

12) Statutu i Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 
13) Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, 
14) innych przepisów zewnętrznych i wewnętrznych, na które powołuje się Instrukcja  

w zakresie omawianych zagadnień. 
2. Przepisy niniejszej Instrukcji stosuje się do wszystkich jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu w zakresie wskazanym w Instrukcji. 
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§ 2 
1. Instrukcja określa tryb i zasady powstawania, kontroli i obiegu dowodów powodujących 

skutki gospodarcze i finansowe oraz określa kompetencje i odpowiedzialność związaną  
z prawidłowym i rzetelnym opracowaniem dowodów od momentu ich wystawienia lub 
wpływu z zewnątrz, aż do przekazania ich do archiwum. 

2. Instrukcja określa jednostki organizacyjne Uniwersytetu uprawnione do wystawiania 
dowodów księgowych, osoby uprawnione do ich podpisywania, jednostki organizacyjne  
i osoby zobowiązane do kontroli dowodów księgowych oraz do ich akceptacji  
i zatwierdzania. 

3. Instrukcja ma na celu: 
1) zaprowadzenie ładu dokumentacyjnego; 
2) zapewnienie wzorcowego sporządzania i terminowego przekazywania dowodów 

księgowych; 
3) dostosowanie dokumentacji księgowej, jej obiegu i kontroli wewnętrznej do potrzeb 

zarządzania oraz do wymagań określonych przepisami, zwłaszcza ustawy  
o rachunkowości i ustaw podatkowych; 

4) dostarczenie do księgowości dowodów prawidłowych, sprawdzonych, bez błędów 
formalnych, merytorycznych i rachunkowych; 

5) usprawnienie organizacji i techniki w całym procesie przepływu, kontroli  
i przechowywania dowodów księgowych. 

4. Instrukcja nie obejmuje dokumentów nie podlegających księgowaniu i nie powodujących 
powstania zobowiązań finansowych, które są wystawiane, kontrolowane i gromadzone  
w jednostkach organizacyjnych zajmujących się merytorycznie poszczególnymi zakresami 
działań Uniwersytetu oraz dokumentów mających mniej istotne znaczenie, 
występujących sporadycznie oraz takich, w stosunku do których stosuje się unormowania 
określone innymi przepisami lub instrukcjami (np. przepisy powszechnie obowiązujące, 
instrukcje bankowe, programy komputerowe itp.). Dotyczy to w szczególności 
dokumentacji związanej z realizacją: 
1) toku studiów; 
2) prac naukowo-badawczych (własnych i umownych); 
3) współpracy z zagranicą; 
4) zatrudniania pracowników oraz ich kształcenia i dokształcania; 
5) wewnętrznych usług transportowych, remontowych, itp.; 
6) organizacji i funkcjonowania jednostek Uniwersytetu; 
7) projektów międzynarodowych. 

5. W Instrukcji przyjęto nazewnictwo i symbolikę jednostek organizacyjnych określone  
w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zmiany 
nazw jednostek organizacyjnych Uniwersytetu przy zachowaniu ich zakresu zadań 
merytorycznych nie rodzą obowiązku zmiany niniejszej Instrukcji. W przypadku zmiany 
nazw jednostek organizacyjnych, użyte w Instrukcji nazwy należy odczytywać 
odpowiednio do wprowadzonych zmian. 
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Definicje 
 

§ 3  
Określenia użyte w Instrukcji i w załącznikach do Instrukcji oznaczają: 

1) Uniwersytet, Uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; 
2) dokument – każdy dokument świadczący o zaszłych lub zamierzonych czynnościach 

(przedsięwzięciach) albo stwierdzający pewien stan rzeczy; 
3) dowód księgowy – dowód (dokument) stwierdzający dokonanie lub rozpoczęcie 

operacji gospodarczej w określonym miejscu i czasie i podlegający ewidencji 
księgowej; 

4) dekretacja – czynności związane z przygotowaniem dokumentów do księgowania, 
wydaniem dyspozycji co do sposobu ich księgowania i pisemnym potwierdzeniem jej 
wykonania; 

5) operacja gospodarcza – zdarzenie, które powoduje zmianę stanu majątku lub źródeł 
jego pochodzenia, następujące w określonym momencie i wyrażone liczbowo; 

6) jednostka organizacyjna – każdą jednostkę wchodzącą w skład Uniwersytetu w myśl 
postanowień Statutu lub Regulaminu organizacyjnego i realizującą statutową 
działalność, a także samodzielne stanowiska pracy; 

7) kierownik jednostki organizacyjnej – osobę, która kieruje działalnością tej jednostki 
lub osobę upoważnioną; 

8) kanclerz – osobę pełniącą funkcję kanclerza lub jego zastępców działających  
w ramach posiadanych uprawnień; 

9) kwestor – osobę pełniącą funkcję kwestora lub jego zastępców działających  
w ramach posiadanych uprawnień; 

10) niezwłocznie – dokonanie czynności bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości nie 
później niż w następnym dniu roboczym. 
 

ROZDZIAŁ 2 
DOWODY KSIĘGOWE – INFORMACJE OGÓLNE 

 

Pojęcie dowodu księgowego 

 

§ 4 

1. Dowodem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający dokonanie lub 
rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlegający ewidencji księgowej. Dokumenty te 
stanowią podstawę zapisów księgowych i muszą odpowiadać wymogom określonym  
w przepisach, w tym m.in. w przepisach ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

2. Za prawidłowy uważa się dowód księgowy:  
1) rzetelny – zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej; 
2) kompletny – zawierający co najmniej dane określone w art. 21 ust. 1 ustawy  

o rachunkowości oraz wolny od błędów rachunkowych; 
3) wiarygodny – sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym; 
4) zadekretowany – oznaczony symbolami kont, na które jest księgowany oraz 

numerem umożliwiającym powiązanie go z zapisami księgowymi dokonanymi na jego 
podstawie. 
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3. Każdy dowód księgowy powinny charakteryzować następujące cechy: 

1) dokumentalność zaistniałych zdarzeń lub stanów (dokumentuje zdarzenia lub stany  
w danym miejscu lub w czasie); 

2) trwałość wpisanej treści i liczb (zapobiegająca usunięciu, wymazaniu, poprawieniu 
lub wyblaknięciu z upływem czasu); 

3) rzetelność danych (dane na dowodzie księgowym muszą odzwierciedlać stan 
faktyczny, realnie istniejący); 

4) kompletność danych (dane na dowodzie księgowym muszą być kompletne, 
zawierające co najmniej te wymienione w art. 21 ustawy o rachunkowości); 

5) jednorodność dokumentowanych operacji gospodarczych lub finansowych (na 
jednym dowodzie księgowym można dokumentować operacje tego samego rodzaju 
lub jednorodne); 

6) chronologiczność wystawionych kolejno dowodów księgowych (kolejne dowody tego 
samego rodzaju muszą być datowane zgodnie ze stanem faktycznym, nie wolno 
antydatować dowodów księgowych); 

7) systematyczność numerowania kolejnych dowodów księgowych (dowody tego 
samego rodzaju muszą posiadać numerację kolejną od początku roku obrotowego  
i ustalonego okresu rozliczeniowego); 

8) poprawność formalna (tj. zgodność wystawionego dowodu księgowego z przepisami 
prawa i niniejszą Instrukcją); 

9) poprawność merytoryczna (tj. zgodność przedmiotowa, cenowa, podatkowa, 
odpowiedniość zastosowanych miar); 

10) poprawność rachunkowa (tj. zgodność obliczeń rachunkowych ze stanem faktycznym 
i zasadami matematyki); 

11) podmiotowość dowodu księgowego (każdy dowód musi zawierać dane o podmiocie 
lub podmiotach uczestniczących w operacji gospodarczej lub finansowej). 

4. Dowód księgowy winien spełniać funkcję: 
1) dokumentu – prawidłowo wystawiony dowód księgowy jest dokumentem  

w rozumieniu prawa; 
2) dowodową – opisane w nim operacje gospodarcze i finansowe rzeczywiście nastąpiły 

w określonym miejscu i czasie, w wymiarze wartościowym lub ilościowym; 
3) księgową – jest podstawą do księgowania; 
4) kontrolną – pozwala na kontrolę analityczną (źródłową) dokonanych operacji 

gospodarczych i finansowych. 
 

Zasady sporządzania dowodów księgowych 
 

§ 5 
1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; 
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach 

naturalnych; 
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę 

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

aktywów; 
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6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 
rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 
rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 

2. Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości, można zaniechać 
zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, jeżeli wynika to 
z odrębnych przepisów, a także danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli wynika to  
z techniki dokumentowania zapisów księgowych. W szczególności, na mocy przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma obowiązku zamieszczania na fakturach 
podpisów osób uprawnionych do ich wystawienia i otrzymania. 

3. Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości 
danych wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje ich wycena, potwierdzona 
stosownym wydrukiem. 

4. Dowody księgowe podlegają sporządzeniu (lub wypełnieniu) z zachowaniem 
następujących warunków: 
1) wszystkie rubryki w dokumencie wypełniane są piórem, długopisem, maszynowo lub 

techniką komputerową; niektóre informacje, takie jak nazwa jednostki, data, numer 
porządkowy dowodu, mogą być nanoszone pieczęciami lub numeratorami; 

2) podpisy osób uczestniczących w dokonywaniu operacji gospodarczej muszą być 
autentyczne i składane w dowodzie długopisem lub piórem w sposób czytelny, a gdy 
stosowane są podpisy skrótowe, należy odcisnąć pieczęć imienną na podpisie; 

3) treść dowodu powinna być pełna i zrozumiała, wystawiona w sposób staranny  
i czytelny; formułując treść dokumentu dopuszcza się możliwość używania 
powszechnie stosowanych skrótów i symboli. 

5. Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Dowód księgowy może 
być również sporządzony w języku obcym, jeżeli dotyczy realizacji operacji 
gospodarczych z kontrahentem zagranicznym.  

6. Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne 
przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych 
w języku obcym. 

7. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości 
na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji 
gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że 
system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych  
na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. 
Szczegółowe zasady wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych reguluje 
Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 

8. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne  
z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane 
automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, informatycznych nośników danych 
lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już  
w księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione 
co najmniej następujące warunki:  
1) uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów 

księgowych; 
2) możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby 

odpowiedzialnej za ich wprowadzenie; 
3) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych 

danych oraz kompletności i identyczności zapisów; 
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4) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób 
zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego 
rodzaju dowodów księgowych. 

9. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. 
10. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować 

jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego 
sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią 
inaczej. 

11. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane 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 upoważnionej, o ile 
odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. 

12. Każdy dowód księgowy zewnętrzny obcy powinien posiadać datę wpływu do 
Uniwersytetu lub/i do jednostki organizacyjnej.  

 
Podział dowodów księgowych 

 
§ 6 

1. Dowody finansowo-księgowe dzielą się na: 
1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów; 
2) zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom; 
3) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz Uniwersytetu. 

2. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być także: 
1) dowody zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów 

źródłowych, które muszą być w zestawieniu zbiorczym pojedynczo wymienione; 
2) dowody korygujące poprzednie zapisy; 
3) dowody zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu 

źródłowego; 
4) dowody rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów 

kwalifikacyjnych.  
3. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych 

dowodów źródłowych, dopuszcza się udokumentowanie operacji gospodarczej za 
pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych 
operacji. Dowody zastępcze nie mogą dotyczyć operacji gospodarczych, których 
przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług.  

 
Kontrola dowodów księgowych 

 
§ 7 

1. Każdy dokument księgowy podlega kontroli, która ma na celu:  
1) badanie zgodności każdego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa, 

regulacjami wewnętrznymi itp.; 
2) badanie efektywności działania i realizacji zadań; 
3) badanie realizacji procesów gospodarczych, inwestycyjnych i innych rodzajów 

działalności przez porównanie ich z planem rzeczowo-finansowym, z zawartymi 
umowami, zleceniami, zamówieniami, kalkulacją kosztów, w celu wykrycia 
ewentualnych odchyleń i nieprawidłowości; 
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4) ujawnianie niegospodarności, marnotrawstwa mienia Uniwersytetu oraz ustalanie 
osób odpowiedzialnych za ich powstawanie; 

5) wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację tych nieprawidłowości. 
2. W razie ujawnienia nieprawidłowości kontrolujący jest zobowiązany: 

1) zwrócić nieprawidłowe dowody właściwym jednostkom organizacyjnym z prośbą  
o dokonanie zmian i uzupełnień; 

2) w przypadku niewykonania zalecenia odmówić podpisu dowodów nieprawidłowych 
lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami, powiadamiając jednocześnie 
przełożonego, który podejmie decyzję w sprawie dalszego postępowania. 

3. Czynności kontrolne dowodów księgowych w zakresie swoich uprawnień wykonują  
z urzędu kwestor i jego zastępca, kierownicy jednostek organizacyjnych realizujących  
(a w razie ich nieobecności osoby, które ich zastępują), jak również inni pracownicy 
zobowiązani do wykonania kontroli. Zakres kontroli wykonywanej przez pracowników 
określony jest w ich zakresach czynności. 

4. Kontrola dokumentu przez kwestora potwierdzona podpisem oznacza, że: 
1) nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności  

z prawem; 
2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności 

dokumentów dotyczących operacji; 
3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie rzeczowo-finansowym,  

a Uniwersytet posiada środki finansowe na ich pokrycie. 
5. W celu realizacji swoich zadań kwestor ma prawo: 

1) odmówić podpisania dokumentu w przypadku stwierdzenia jego nierzetelności lub  
w przypadku gdy ujęte w dokumencie zobowiązanie nie posiada pokrycia 
finansowego albo nie jest ujęte w planie rzeczowo-finansowym; 

2) dokonać zwrotu dokumentu w celu usunięcia nieprawidłowości formalno-
rachunkowych (pracownik odpowiedzialny za powstanie zwłoki w realizacji płatności 
dokumentu może zostać obciążony skutkami finansowymi tej zwłoki zgodnie  
z przepisami Kodeksu pracy); 

3) żądać od innych jednostek organizacyjnych przedłożenia dokumentów źródłowych, 
udzielenia informacji pisemnych, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów  
i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień; 

4) żądać usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących 
sporządzania dokumentów finansowych, obiegu i kontroli tych dokumentów, 
sprawowania kontroli funkcjonalnej oraz informacji finansowych; 

5) występować z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wykraczającej poza zakres 
działania kwestora; 

6) występować z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji służbowych lub pociągnięcie 
do odpowiedzialności finansowej pracownika odpowiedzialnego za powstanie 
nieprawidłowości. 

6. Podpis (akceptacja) składany przez kwestora na dokumentach finansowo-księgowych 
objętych niniejszą Instrukcją stanowi kontrasygnatę finansową.  

7. Opisane dowody księgowe podlegają sprawdzeniu pod względem: 
1) merytorycznym; 
2) formalno-rachunkowym. 
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8. Kontrola merytoryczna polega na ustaleniu przez osobę upoważnioną, czy treść 
dokumentu zgodna jest z zasadami: 
1) legalności – czy operacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami, instrukcjami,  

z zawartymi umowami, cennikami, zamówieniami itp.; 
2) rzetelności – czy dane w dowodzie są zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji 

gospodarczej; 
3) celowości i gospodarności – czy wyrażona w dowodzie operacja gospodarcza była 

ujęta w planie rzeczowo-finansowym i jest celowa z punktu widzenia gospodarczego, 
a jej realizacja nastąpiła z zachowaniem najbardziej oszczędnego użycia środków 
pieniężnych i rzeczowych w celu uzyskania w danych warunkach optymalnych 
efektów. 

9. W szczególności kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu, czy: 
1) dostawy, roboty i usługi zostały zrealizowane lub wykonane zgodnie z zamówieniem, 

umową, zleceniem, względnie innymi ustaleniami; 
2) dokument został wystawiony przez właściwy podmiot; 
3) dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości; 
4) zastosowane ceny, stawki i upusty są zgodne z zawartymi umowami, kosztorysami, 

obwiązującymi cennikami i innymi ustaleniami; 
5) zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz  

z zastosowaniem wewnętrznej Instrukcji udzielania zamówień publicznych. 
10. Kontroli merytorycznej dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 

dysponujący przyznanymi środkami, w ramach których została dokonana operacja 
gospodarcza, który jest odpowiedzialny za dokonanie operacji gospodarczej.  

11. Sprawdzenie dokumentu pod względem merytorycznym powinno być dokonane 
niezwłocznie z uwzględnieniem terminu płatności oraz koniecznością dokonania dalszych 
czynności związanych z przygotowaniem dokumentu do zapłaty. 

12. Weryfikacja dokumentu pod kątem ujęcia wydatku w planie rzeczowo-finansowym 
przeprowadzana jest przez Dział Analiz. 

13. Weryfikacja opisu dokumentu pod względem zgodności z planem zamówień publicznych 
oraz ustawą Prawo zamówień publicznych przeprowadzana jest przez Biuro Zamówień 
Publicznych.  

14. Zadaniem kontroli formalno-rachunkowej jest niedopuszczenie do zaksięgowania 
dowodu posiadającego wady rachunkowe i formalne. Kontrola formalno-rachunkowa 
polega na stwierdzeniu, czy: 
1) dowód został wystawiony w sposób technicznie prawidłowy, tzn. jest zgodny  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawiera niezbędne dane 
wymagane ustawą o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi podatku  
od towarów i usług, jest opatrzony opisem dotyczącym stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

2) dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych; 
3) dokonano kontroli dowodu pod względem merytorycznym. 

15. Kontroli formalno-rachunkowej dokonują pracownicy Działu Finansowo-Księgowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
16. Fakt przeprowadzenia poszczególnych rodzajów kontroli powinien być uwidoczniony  

na dowodzie wraz z datą, podpisem i pieczęcią imienną pracownika, który ją wykonał.  
17. Dokumenty sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym 

zatwierdza do realizacji rektor, prorektor lub kanclerz, przy kontrasygnacie kwestora. 
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Obieg dowodów księgowych 
 

§ 8 
1. Obieg dokumentów księgowych obejmuje drogę od chwili ich sporządzenia lub wpływu 

do jednostki organizacyjnej do momentu przekazania ich do archiwum. 
2. Obieg dokumentów powinien odbywać się najkrótszą i najprostszą drogą, według zasad: 

1) dowody przekazuje się tylko do tych komórek, które istotnie korzystają z zawartych 
w nich danych, realizują zadania objęte dowodem i są kompetentne do ich 
sprawdzenia; 

2) należy przestrzegać równomiernego obiegu wszystkich dowodów w celu 
zapobiegania okresowemu spiętrzeniu prac powodujących możliwość zwiększenia 
pomyłek; 

3) należy dążyć do skracania czasu przetrzymywania dokumentów przez jednostki 
organizacyjne do niezbędnego minimum. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązani są do zapewnienia, 
 aby każda operacja gospodarcza zachodząca w jednostkach im podległych była właściwie  
i terminowo udokumentowana oraz aby dowody potwierdzające operacje gospodarcze 
spełniały wymagania niniejszej Instrukcji, innych regulacji wewnętrznych Uniwersytetu 
oraz przepisów zewnętrznych. W razie wątpliwości co do sposobu lub prawidłowości 
udokumentowania operacji gospodarczych kierownicy jednostek zobowiązani do 
zwrócenia się do pracowników Działu Finansowo-Księgowego w celu uzyskania 
wyjaśnień.  

Dekretacja dowodów księgowych 
 

§ 9 
1. Sprawdzone dokumenty stają się dowodami księgowymi i są podstawą ewidencji operacji 

i zdarzeń gospodarczych.  
2. Realizacja operacji finansowych, dekretacja i ewidencja księgowa dokonywana jest  

w Dziale Finansowo-Księgowym Uniwersytetu. Wszystkie dowody zewnętrzne obce, jak 
również zewnętrzne własne, dowody wewnętrzne podlegające księgowaniu oraz 
dokumenty im towarzyszące należy przekazywać do Działu Finansowo-Księgowego  
na bieżąco, zgodnie z obiegiem dokumentów określonym w niniejszej Instrukcji.  

3. Dekretacja dokumentów księgowych polega na ustaleniu i oznaczeniu na dokumencie 
sposobu jego ewidencji w odpowiednich urządzeniach księgowych zgodnie z zasadami 
ustalonymi w Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Dekretacja 
obejmuje następujące etapy: 
1) segregację dokumentów; 
2) sprawdzenie prawidłowości; 
3) oznaczenie sposobu księgowania. 

4. Segregacja dokumentów polega na: 
1) wyłączeniu z ogółu dokumentów wpływających do Działu Finansowo-Księgowego 

dokumentów niepodlegających księgowaniu; 
2) podziale dowodów księgowych na jednorodne grupy objęte poszczególnymi 

dziennikami, np. kasowe, bankowe, sprzedaży, zakupu itp.; 
3) kontroli kompletności dokumentów za oznaczony okres. 

5. Sprawdzenie prawidłowości dokumentu polega na ustaleniu, czy dokument został 
skontrolowany pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym i zawiera 
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potwierdzenie przeprowadzenia tych kontroli, czy posiada kontrasygnatę kwestora oraz 
czy został zatwierdzony do zapłaty przez rektora, prorektora lub kanclerza. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości należy zwrócić dokument do właściwej jednostki 
organizacyjnej w celu poprawienia i uzupełnienia. 

6. Właściwa dekretacja polega na: 
1) nadaniu dokumentom numerów ewidencyjnych według obowiązującej numeracji 

chronologicznej, odrębnej dla każdego rodzaju dokumentów; 
2) wskazaniu miejsca zaksięgowania dowodu poprzez zamieszczenie odpowiednich 

kont syntetycznych (zbiorowych) i analitycznych (będących uszczegółowieniem 
przedmiotu ewidencji kont syntetycznych) oznaczonych symbolami bądź załączenie 
wydruku systemowego dekretu wygenerowanego z programu finansowo-
księgowego; 

3) złożeniu podpisu osoby dekretującej. 
 

Przechowywanie dowodów księgowych 
 

§ 10 
1. Dowody księgowe, księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe, inne sprawozdania, 

deklaracje i zeznania podlegają archiwizowaniu i ochronie przed niedozwolonymi 
zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2. Dowody księgowe powinny być na bieżąco porządkowane i układane w segregatorach  
w kolejności chronologicznej umożliwiającej łatwe ich odszukanie i sprawdzenie. 

3. Udostępnienie zbiorów dokumentów lub ich części osobom trzecim do wglądu na terenie 
Uniwersytetu wymaga zgody rektora lub osoby przez niego upoważnionej, chyba że 
odrębne przepisy stanowią inaczej. Zbiory dokumentów mogą być udostępnione poza 
siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności Uniwersytetu wyłącznie za pisemną 
zgodą rektora oraz pozostawieniem potwierdzonego spisu udostępnionych 
dokumentów, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej (art. 75 ustawy  
o rachunkowości).  

4. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres  
co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym 
nastąpiło ich zatwierdzenie. 

5. Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres: 
1) księgi rachunkowe – 5 lat; 
2) karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki – przez okres wymaganego 

dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz 
podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat; 

3) dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do dnia 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak 
niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą 
detaliczną; 

4) dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz 
umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych 
postępowaniem karnym albo podatkowym – przez 5 lat od początku roku 
następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie 
zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; 

5) dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie 
krótszy od 5 lat od upływu jej ważności; 
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6) dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub 
rozliczeniu reklamacji; 

7) dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat; 
8) pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika 

z ustawy – 5 lat.  
6. Okresy przechowywania, o których mowa w ust. 5, oblicza się od początku roku 

następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. 
7. Przechowywanie dokumentacji projektów unijnych musi być zgodne ze szczegółowymi 

wytycznymi zawartymi w umowie w sprawie finansowania projektu.  
8. Do ustalenia okresów przechowywania dokumentów należy stosować również art. 86  

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym podatnicy 
obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych (w tym ksiąg rachunkowych, ewidencji 
oraz rejestrów, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie 
odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy) przechowują księgi i związane z ich 
prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. W myśl art. 70 § 1 Ordynacji 
podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

9. Do ustalenia okresów przechowywania dokumentów należy stosować również art. 112a 
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy przechowują 
wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione 
ponownie oraz otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie, w podziale na 
okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność 
pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia 
lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

10. Dokumenty i dowody dotyczące zakupu lub wytworzenia środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych, na podstawie których ustalona została ich wartość 
początkowa, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, należy przechowywać 
przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku za rok, w którym zakończono dokonywanie odpisów amortyzacyjnych 
dotyczących danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. 

11. W sytuacji, gdy terminy przechowywania dokumentów i dowodów finansowo-
księgowych reguluje kilka aktów prawnych, umów, regulacji wewnętrznych lub 
zewnętrznych, w celu ustalenia właściwego okresu przechowywania dokumentów  
i dowodów należy przyjąć najdłuższy termin z nich wynikający.  

12. Zasady przechowywania dokumentacji w Archiwum Uniwersytetu reguluje Instrukcja 
Archiwalna wraz z Jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

 
ROZDZIAŁ 3 

DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA 
 

§ 11 
1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze objęte kontrolą przez cały czas ich 

posiadania ze względu na ochronę interesów Uczelni. 
2. Do druków ścisłego zarachowania zalicza się w szczególności: 

1) kwitariusze przychodowe; 
2) legitymacje; 
3) świadectwa; 
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4) karty uczestnika; 
5) hologramy; 
6) dyplomy; 
7) karty absolwenta. 

3. Za prawidłową gospodarkę drukami ścisłego zarachowania odpowiedzialność ponosi 
wyznaczony pracownik jednostki organizacyjnej. Zobowiązany jest on do 
przechowywania druków w sposób uniemożliwiający samowolne ich pobranie przez 
osoby nieupoważnione. 

4. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w księgach druków ścisłego 
zarachowania. W księgach tych rejestruje się pod odpowiednią datą liczbę i numery 
przyjętych i wydanych oraz zwróconych formularzy. 

5. Odpowiedzialność jednostek organizacyjnych i pracowników uprawnionych do 
dysponowania drukami ścisłego zarachowania oraz wszelkie zmiany w tym zakresie 
monitoruje Dział Inwentaryzacji.  

 
ROZDZIAŁ 4 

ELEKTRONICZNE DOWODY KSIĘGOWE 
 

Faktury elektroniczne 
 

§ 12 
1. Uniwersytet może otrzymywać od dostawców faktury elektroniczne zakupu.  
2. Faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana  

w dowolnym formacie elektronicznym.  
3. Fakturę elektroniczną uznaje się za wystawioną, gdy kontrahent zewnętrzny jako 

wystawca udostępni ją w taki sposób, aby Uniwersytet jako jej odbiorca mógł ją 
otrzymać. Poprzez udostępnienie należy rozumieć bezpośrednie przekazanie do 
odbiorcy, np. poprzez wiadomość e-mail, udostępnienie do pobrania na portalu 
internetowym sprzedawcy lub na platformie w rozumieniu ustawy o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

4. Fakturę elektroniczną zakupu uznaje się za otrzymaną, jeżeli dotrze ona do odbiorcy, czyli 
w momencie wpływu na serwer pocztowy odbiorcy wiadomości e-mail zawierającej  
tę fakturę, w momencie wpływu na serwer pocztowy odbiorcy wiadomości e-mail 
zawierającej powiadomienie, że e-faktura została wygenerowana i udostępniona do 
pobrania ze strony internetowej lub w przypadku braku takiego powiadomienia –  
w momencie udostępnienia jej na stronie internetowej lub platformie. 

5. Faktury elektroniczne zakupu mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod 
warunkiem akceptacji tej formy fakturowania przez odbiorcę oraz zapewnienia 
autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury od momentu 
wystawienia faktury aż do końca okresu przechowywania.  

6. Zgoda odbiorcy na otrzymywanie faktur elektronicznych może być dorozumiana i nie 
wymaga formy pisemnej. W Uniwersytecie nie przewiduje się konieczności pisemnego 
udzielania wystawcom faktur zgód na przesyłanie faktur elektronicznych. Wystawca 
faktury na zasadzie domniemania zgody odbiorcy może przesyłać faktury w formie 
elektronicznej, dopóki Uniwersytet jako odbiorca nie wyrazi sprzeciwu w tej sprawie. 
Faktury elektroniczne otrzymane od wystawców są akceptowane jako dowody księgowe, 
pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagania stawiane fakturom oraz dowodom 
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księgowym określone w niniejszej Instrukcji oraz w przepisach zewnętrznych, a także pod 
warunkiem poddania ich wszystkim procedurom przewidzianym w niniejszej Instrukcji 
dla dowodów księgowych zewnętrznych.  

7. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości 
podmiotu dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury,  
a integralność treści oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna 
zawierać faktura. 

8. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług autentyczność pochodzenia, 
integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych 
kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą  
a dostawą towarów lub świadczeniem usług, przy czym: 
1) dla potrzeb przepisów o podatku od towarów i usług dotyczących fakturowania 

kontrole biznesowe należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego 
podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności w zakresie 
tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność 
pochodzenia), w zakresie tego, iż nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT 
(integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia 
faktury aż do końca okresu przechowywania; 

2) ścieżkę audytu można opisać jako udokumentowany przebieg transakcji od jej 
rozpoczęcia poprzez dokument źródłowy, taki jak zamówienie, do zakończenia  
w formie ostatecznego zapisu w rocznych sprawozdaniach finansowych, i na odwrót, 
mający zapewnić związek między różnymi dokumentami w takim procesie; ścieżka 
audytu obejmuje dokumenty źródłowe i realizowane transakcje oraz odniesienia do 
powiązań pomiędzy nimi. 

9. W Uniwersytecie przyjmuje się, że niezbędne kontrole biznesowe oraz ustalenie ścieżki 
audytu w zakresie otrzymywanych faktur elektronicznych zostają zapewnione poprzez 
skrupulatne przestrzeganie zapisów niniejszej Instrukcji oraz innych wewnętrznych 
przepisów przyjętych w Uniwersytecie, w tym Instrukcji udzielania zamówień 
publicznych.  

10. Ponadto autentyczność pochodzenia faktury potwierdzić można dodatkowo poprzez 
weryfikację tożsamości wystawcy faktury w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT”. 

11. Poza wykorzystaniem niniejszej Instrukcji, autentyczność pochodzenia i integralność 
treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności w przypadku wykorzystania: 
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 
2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego 

modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej 
wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność 
pochodzenia faktury i integralność jej danych. 

12. Faktury elektroniczne otrzymywane drogą elektroniczną w postaci załączników do 
wiadomości e-mail lub pobierane z platform internetowych przez jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu podlegają niezwłocznemu wydrukowaniu. Wydrukowi podlega również 
wiadomość e-mail, w której przesłano fakturę lub zrzut ze strony internetowej  
(z widocznym adresem strony), z której pobrano fakturę – wiadomość e-mail lub zrzut  
ze strony należy załączyć do wydruku faktury w celu utrwalenia źródła pochodzenia 
dokumentu. Od momentu wydruku faktura elektroniczna w formie papierowej podlega 
wszystkim procedurom i obiegowi przewidzianemu w niniejszej Instrukcji.  
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13. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia niezwłocznego 
wydruku faktur elektronicznych wpływających do podległych im jednostek oraz do 
terminowego ich przekazywania, zgodnie z niniejszą Instrukcją. Pracownik 
odpowiedzialny za opóźnienie w przekazywaniu faktur elektronicznych skutkujące 
przekroczeniem terminów płatności i powstaniem zwłoki w realizacji płatności 
dokumentu może zostać obciążony skutkami finansowymi tej zwłoki zgodnie 
 z przepisami Kodeksu pracy. 

14. Wydrukowane faktury elektroniczne zakupu są przechowywane w formie papierowej 
łącznie z pozostałymi dokumentami księgowymi. Nie przewiduje się elektronicznego 
przechowywania faktur elektronicznych. 

 
Pozostałe dowody księgowe elektroniczne i opatrzone podpisem elektronicznym 

 
§ 13 

1. W stosunku do wszelkich innych dowodów zewnętrznych wpływających do jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu w formie elektronicznej (w tym również do faktur, 
rachunków, potwierdzeń wpływających od podmiotów zagranicznych) stosuje się 
przepisy § 12.  

2. Jeśli otrzymane od podmiotu zagranicznego dokumenty elektroniczne nie spełniają 
wymogów stawianych dowodom księgowym, mogą zostać uznane za dowód poniesienia 
wydatku po uzupełnieniu o brakujące dane. W tym celu należy sporządzić dokument 
wewnętrzny, zgodnie ze wskazówkami określonymi w § 16 ust. 30.  

3. Tożsamość podatnika z krajów Unii Europejskiej można potwierdzić w internetowym 
systemie wymiany informacji o VAT (VIES). 

4. W Uniwersytecie mogą wystąpić własne faktury elektroniczne sprzedaży „pro-forma” 
oraz faktury za usługi edukacyjne wystawiane w programie SIMPLE.ERP i przesyłane 
kontrahentom w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail. Faktura „pro-forma” 
oraz faktura za usługi edukacyjne wystawiana jest na wniosek kontrahenta; wniosek 
może zostać przesłany pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź wynikać z zawartej umowy. 
Wniosek kontrahenta powinien każdorazowo określać dokładnie adres e-mail, na który 
należy przesłać fakturę „pro-forma” lub fakturę za usługi edukacyjne. Wskazanie we 
wniosku lub umowie adresu e-mail uznaje się za zgodę kontrahenta na otrzymywanie 
faktur drogą elektroniczną. Faktura „pro-forma” nie stanowi dokumentu księgowego, 
jest wyłącznie podstawą do zapłaty zaliczki lub należności przed wydaniem towaru lub 
wykonaniem usługi, w związku z czym nie ustala się szczególnych zasad potwierdzania 
przez kontrahentów faktu otrzymania tych faktur ani sposobu ich przechowywania  
w Uniwersytecie. W stosunku do faktur za usługi edukacyjne autentyczność pochodzenia, 
integralności treści i czytelności faktury od momentu wystawienia faktury aż do końca 
okresu przechowywania zapewnione zostają poprzez skrupulatne przestrzeganie 
zapisów niniejszej Instrukcji oraz innych wewnętrznych przepisów przyjętych  
w Uniwersytecie. Fakturę uznaje się za doręczoną, jeśli nie otrzymano wiadomości 
zwrotnej o odrzuceniu bądź nieprzyjęciu wiadomości e-mail przez serwer pocztowy 
odbiorcy. Faktury za usługi edukacyjne przesłane do kontrahenta drogą elektroniczną 
wraz z wiadomością e-mail, w której przesłano fakturę, są drukowane i przechowywane 
w formie papierowej łącznie z pozostałymi fakturami sprzedaży. Nie przewiduje się 
elektronicznego przechowywania faktur przesłanych elektronicznie. 

5. W Uniwersytecie dopuszcza się podpisywanie w formie elektronicznej dokumentów 
finansowo-księgowych wewnętrznych, w szczególności przy użyciu podpisu 
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kwalifikowanego, podpisu e-puap, podpisu osobistego. Dokument opatrzony podpisem 
elektronicznym należy przekazać kolejnej jednostce organizacyjnej w formie papierowej 
oraz w formie elektronicznej umożliwiającej weryfikację prawidłowości złożonego 
podpisu. Pracownik otrzymujący dokument opatrzony podpisem elektronicznym 
zobowiązany jest do weryfikacji prawidłowości złożonego podpisu za pomocą ogólnie 
dostępnego oprogramowania oraz dołączenia wydruku potwierdzającego prawidłowość 
podpisu do papierowej formy dokumentu. Dokument taki podlega dalszemu obiegowi  
i przechowywaniu w formie papierowej. Forma elektroniczna nie jest uznawana za 
obowiązujący dokument finansowo-księgowy, nie podlega dalszemu obiegowi, 
przechowywana jest wyłącznie w zasobach pracownika składającego podpis. 

 
ROZDZIAŁ 5 

DOKUMENTY ZAKUPU 
 

Ogólne zasady dokonywania zakupów 
 

§ 14 
1. Głównym dokumentem regulującym sposób dokonywania zakupów w Uniwersytecie jest 

Instrukcja udzielania zamówień publicznych. 
2. Uniwersytet, jako jednostka sektora finansów publicznych, podlega przepisom ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
3. Uniwersytet zobowiązany jest do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy  

i oszczędny, z zachowaniem następujących zasad : 
1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 
2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 
3) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
4) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

4. Zakupy dokonywane są w ramach środków określonych w planie rzeczowo-finansowym 
ustalonym przez rektora. 

5. Jednostki organizacyjne realizujące zakupy dóbr lub usług ponoszą odpowiedzialność  
za gospodarowanie przydzielonymi środkami publicznymi oraz za poprawne i zgodne  
z przepisami i z niniejszą Instrukcją udokumentowanie dokonanych operacji. 

6. Zasady gospodarowania mieniem Uniwersytetu, w tym zasady zaciągania zobowiązań 
oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Uniwersytetu, określają przepisy 
Statutu, Regulaminu organizacyjnego oraz Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania 
składnikami majątkowymi. 

 
Rodzaje dowodów zakupu 

 
§ 15 

1. Podstawowymi dowodami towarzyszącymi operacjom zakupu są w szczególności: 
1) wniosek – określenie zaplanowanych potrzeb jednostki w zakresie robót 

budowlanych, dostaw lub usług; 
2) umowa, zlecenie, zamówienie zakupu; 
3) faktura „pro forma”; 
4) faktura zakupu obca; 
5) faktura korygująca zakup obca; 
6) duplikat faktury; 
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7) rachunek zakupowy obcy; 
8) nota korygująca; 
9) nota obciążeniowa obca; 
10) paragon/bilet parkingowy/pokwitowanie zapłaty; 
11) polisa ubezpieczeniowa. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określono w Instrukcji udzielania zamówień 
publicznych. 

3. Umowy mające na celu nabycie dóbr lub usług przez Uniwersytet zawierane są na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Umowy zawierane w wyniku postępowań 
przeprowadzanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych muszą spełniać 
wymogi określone w tej ustawie. 

4. Faktura „pro forma” nie stanowi dokumentu księgowego, jest wyłącznie podstawą  
do zapłaty zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. 

5. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać (m.in.): 
1) datę wystawienia; 
2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny 

identyfikuje fakturę; 
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 
4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku; 
5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany  

na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał  
on towary lub usługi; 

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę 
otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia 
faktury; 

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 
8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 
9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 
10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu 

wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 
11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez 

kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 
12) stawkę podatku; 
13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi 

stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 
14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące 

poszczególnych stawek podatku; 
15) kwotę należności ogółem; 
16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenie usług zwolnionych – wskazanie 

przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy lub innej 
podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku; 

17) w przypadkach szczególnych – dodatkowe adnotacje i dane, zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług (np. „mechanizm podzielonej płatności”, 
„odwrotne obciążenie”, „metoda kasowa” itp.). 

6. W przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty  
100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro, faktura może nie zawierać danych 
określonych w ust. 5 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych ust. 5 pkt 8, 9,  
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i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek 
podatku kwotę podatku. 

7. Faktura dokumentująca przejazd, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez 
podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: 
kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, 
środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami  
i śmigłowcami, lub dokumentująca przejazd autostradą płatną powinna spełniać warunki 
i zawierać dane określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. 
w sprawie wystawiania faktur. 

8. Kwoty podatku VAT na fakturze wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone  
w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote 
przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. 
Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki 
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

9. Faktury korygujące wystawiane są w przypadku, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej: 
1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu; 
2) udzielono opustów i obniżek cen; 
3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań; 
4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty; 
5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub  

w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. 
10. Faktura korygująca powinna zawierać: 

1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"; 
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: 

a) określone w ust. 5 pkt 1-6, 
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; 

4) przyczynę korekty; 
5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku VAT – 

odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku 
VAT z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży 
zwolnionej; 

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych 
pozycji; 

7) w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do 
wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz 
jednego odbiorcy w danym okresie – wskazanie okresu, do którego odnosi się 
udzielany opust lub obniżka. 

11. Odbiór faktury korygującej powinien zostać potwierdzony. Potwierdzenie może być 
dokonane na fakturze korygującej (wówczas musi być podana data potwierdzenia 
otrzymania faktury przez nabywcę, dla którego wystawiono fakturę). Odbiór faktury 
korygującej może zostać również dokonany w inny sposób (w szczególności 
potwierdzenie może mieć formę odrębnego pisma przesłanego pocztą lub pocztą 
elektroniczną). W przypadku, gdy w fakturze pierwotnej doszło do zawyżenia podatku 
VAT, niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji, z której wynikać będzie, że uzgodniono 
ze sprzedawcą towaru lub usługodawcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla 
dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki 
te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.  
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12. Duplikat faktury lub faktury korygującej jest ponownie wystawioną fakturą, zawierającą 
dane zawarte w fakturze, która uległa zniszczeniu albo zaginęła, opatrzoną wyrazem 
„DUPLIKAT” oraz datą wystawienia duplikatu. Duplikat faktury lub faktury korygującej 
wystawiany jest na wniosek nabywcy przez podatnika (lub upoważnioną przez niego  
do wystawiania faktur osobę trzecią) w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie 
zniszczeniu albo zaginie.  

13. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej rachunek potwierdzający dokonanie 
sprzedaży lub wykonanie usługi wystawiany jest na żądanie kupującego lub usługobiorcy 
przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli z odrębnych przepisów 
nie wynika obowiązek wystawienia faktury. Rachunek potwierdzający dokonanie 
sprzedaży lub wykonanie usługi powinien zawierać co najmniej: 
1) imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź 

wykonawcy i odbiorcy usługi; 
2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku; 
3) określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe; 
4) ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie. 

14. Notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę 
zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w ust. 5  
pkt 8-15. Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Nota korygująca 
powinna zawierać: 
1) wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA"; 
2) numer kolejny i datę jej wystawienia; 
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy  

i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,  
a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany 
na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; 

4) dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota, określone w ust. 5 pkt 1-6; 
5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej. 

 

Zasady opisu i obiegu dokumentów zakupu 
 

§ 16 
1. Podstawą dokonywania zakupów są zamówienia składane przez wnioskodawców 

(pracowników Uniwersytetu) do jednostek organizacyjnych realizujących zamówienia, 
zawierające wymagane dane, stosownie do postanowień ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz wewnętrznej Instrukcji udzielania zamówień publicznych. 

2. Zamówienia dokonywane są przez jednostki organizacyjne realizujące zamówienia 
publiczne, z uwzględnieniem zapisów Regulaminu organizacyjnego. 

3. Zamówienia (zlecenia) dotyczące zakupów środków trwałych, aparatury i materiałów  
do prac badawczych muszą być podpisane przez kierownika tematu pracy badawczej 
wraz z podaniem numeru tej pracy oraz parafowane przez pracownika Biura Badań  
i Projektów Naukowych, a w przypadku zleceń zewnętrznych również przez pracownika 
Centrum Badań i Rozwoju.  

4. W celu udokumentowania zakupu należy zawsze żądać od dostawcy dowodu zakupu,  
w szczególności faktury zakupu lub rachunku.  

5. Ogólne zasady opisu dokumentów zakupu zostały określone w ust. 6-31 na przykładzie 
faktury zakupu. Należy je stosować do wszelkich pozostałych dokumentów 
potwierdzających zakup. 
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6. W przypadku dokumentów otrzymywanych elektronicznie należy przestrzegać zapisów 
rozdziału 4 niniejszej Instrukcji . 

7. Faktura zakupu trafia do jednostki organizacyjnej, która dokonała zakupu (jednostka 
realizująca). Na fakturze zamieszcza się datę wpływu do Uniwersytetu. Jeżeli faktura 
zakupu pierwotnie wpływa do Kancelarii, za datę wpływu należy uznać datę wpływu  
do Kancelarii. Faktury zakupu wpływające do Kancelarii są przekazywane niezwłocznie  
do właściwych jednostek organizacyjnych, które dokonały zakupu.  

8. Po otrzymaniu faktury zakupu kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 
dysponujący przyznanymi środkami w oparciu o plan rzeczowo-finansowy, w ramach 
których została dokonana operacja gospodarcza (kierownik jednostki realizującej 
zamówienia) dokonuje kontroli merytorycznej dokumentu. Kontrola merytoryczna 
następuje niezwłocznie, z uwzględnieniem terminu płatności oraz koniecznością 
dokonania dalszych czynności związanych z przygotowaniem dokumentu do zapłaty. 

9. Jednostki organizacyjne, po przeprowadzeniu kontroli merytorycznej przez kierownika, 
rejestrują dokument w systemie finansowo-księgowym, nadając mu identyfikator 
systemowy. Identyfikator ten nanoszony jest na dokument przez osobę rejestrującą 
dokument w systemie finansowo-księgowym.  

10. Przy przekazywaniu faktury zakupu do dalszego obiegu do faktury należy dołączyć 
umowę, zamówienie, zlecenie, zgodę na finansowanie itp. – oryginał lub kserokopię  
z informacją, gdzie przechowywany jest oryginał. W przypadku faktur korygujących, gdy 
w fakturze pierwotnej doszło do zawyżenia podatku VAT należnego, do faktury 
korygującej należy załączyć dokumentację, z której wynikać będzie, że uzgodniono  
ze sprzedawcą towaru lub usługodawcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania  
dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz 
warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. 

11. W sytuacji gdy na podstawie jednej umowy wystawianych jest wiele faktur, należy 
sporządzić zestawienie wskazujące numer i datę zawarcia umowy, pełną kwotę, na którą 
opiewa umowa oraz wykaz wszystkich faktur, które zostały dotychczas wystawione  
do danej umowy (z podaniem numeru, daty i kwoty faktury), a także kwotę pozostającą 
do zafakturowania zgodnie z umową. Nie dotyczy to faktur zakupu mediów. Zestawienie 
sporządzają jednostki realizujące i udostępniają je na żądanie Działu Finansowo-
Księgowego lub Działu Analiz.  

12. Celem ujednolicenia i uproszczenia zapisów dotyczących kontroli merytorycznej, opisu 
dokumentów finansowo-księgowych dokonuje się wyłącznie według ustalonego wzoru, 
wprowadzonego w formie pieczątki (nadruku) „KONTROLA MERYTORYCZNA” (zgodnie  
ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej Instrukcji). Wypełnianie rubryk 
pieczątki (nadruku) musi być szczegółowe (żadna z rubryk nie może zostać pominięta)  
i decyduje o prawidłowości sporządzenia dokumentu oraz podlega kontroli formalno-
rachunkowej, w tym poprawności opisu. 

13. Zadaniem kontroli merytorycznej jest również zadbanie o wyczerpujący opis operacji 
gospodarczej, z którego musi jednoznacznie wynikać co i dla kogo zostało kupione oraz 
określać cel, w jakim zakup został zrealizowany. Należy określić także, kiedy usługa 
została zrealizowana lub kiedy dostarczono przedmiot zakupu, lub wskazać, że faktura 
wystawiona została przed wykonaniem usług lub przed dostawą przedmiotu zakupu. 
Każdy dokument zakupu musi zawierać także następujące informacje: 
1) wskazanie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych określającego tryb 

dokonania zakupu; 
2) pozycję rejestru zamówień publicznych (numer zamówienia): 
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a) rejestru wewnętrznego – prowadzonego przez jednostki realizujące zamówienia 
publiczne, 

b) rejestru Biura Zamówień Publicznych; 
3) numer i datę zawartej umowy, zlecenia, zamówienia, itp., na podstawie których 

dokonano operacji gospodarczej; 
4) oznaczenie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, dla której dokonano zakupu 

(wnioskodawcy); 
5) źródło finansowania zakupu – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Instrukcji; 
6) adnotację związaną z identyfikacją zakupów towarów, usług i robót budowlanych pod 

względem prawa do odliczenia podatku VAT (w przypadku faktur dokumentujących 
zakupy związane z różnymi rodzajami działalności z punktu widzenia prawa do 
odliczenia podatku VAT, jeśli istnieje możliwość przyporządkowania w sposób 
miarodajny i obiektywny poszczególnych pozycji do typów działalności, należy 
wyodrębnić odpowiednie kwoty na fakturze i każdej przypisać właściwy symbol 
określający prawo do odliczenia podatku VAT): 
a) OV – zakup związany z działalnością opodatkowaną, 
b) NV – zakup związany z działalnością zwolnioną lub działalnością niepodlegającą 

opodatkowaniu, bez prawa do odliczenia podatku VAT, 
c) ZV-WP – zakup związany z działalnością opodatkowaną, zwolnioną oraz 

niepodlegającą podatkowi VAT (dwuetapowe odliczenie podatku VAT – według  
prewspółczynnika oraz według proporcji), 

d) ZV-P – zakup związany z działalnością opodatkowaną oraz zwolnioną z podatku 
VAT (odliczenie podatku VAT według proporcji), 

e) ZV-W – zakup związany z działalnością opodatkowaną oraz niepodlegającą 
podatkowi VAT (odliczenie podatku VAT według prewspółczynnika), 

f) ZV- 50% – zakup związany z eksploatacją samochodów służbowych (odliczenie 
częściowe podatku VAT w wysokości 50% podatku naliczonego); 

7) precyzyjne określenie związku z określoną działalnością prowadzoną przez jednostkę 
– odpowiednio: 
a) studia stacjonarne, 
b) studia niestacjonarne, 
c) studia podyplomowe, 
d) szkoła doktorska, 
e) inne formy kształcenia, 
f) inne formy kształcenia – szkolenia, 
g) studenci cudzoziemcy, 
h) działalność naukowo-badawcza, 
i) działalność naukowo-badawcza pozostała, 
j) programy międzynarodowe, 
k) projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, 
l) kolegia i dziekanaty, 
m) administracja centralna – koszty ogólne, 
n) inne koszty dydaktyczne; 

8) wskazanie rachunku bankowego, z którego ma być zrealizowana płatność, jeśli  
z informacji posiadanych przez jednostkę realizującą wynika, że ma to być inne konto 
niż konto podstawowe Uniwersytetu; 
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9) dokumenty dotyczące wydatków w ramach realizowanych projektów i programów 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych powinny dodatkowo zawierać opis zgodny  
z wytycznymi określonymi w dokumentacji danego projektu lub programu.  

14. W przypadku faktur, które zostały opłacone wcześniej na podstawie faktur proforma, 
przedpłat, zaliczek itp., opis merytoryczny powinien być tożsamy z opisem  
na wcześniejszych dokumentach będących podstawą dokonania zapłaty. Dodatkowo  
w opisie należy wyraźnie zaznaczyć, że faktura została już opłacona na podstawie innego  
dokumentu i wskazać ten dokument.  

15. Po przeprowadzeniu kontroli merytorycznej jednostka realizująca przekazuje fakturę do 
jednostki wnioskującej. Kierownik jednostki wnioskującej potwierdza przyjęcie robót 
budowlanych, dostaw lub usług na dokumencie finansowo-księgowym pieczątką 
(nadrukiem) „POTWIERDZENIE ODBIORU”, której wzór określa załącznik Nr 1  
do niniejszej Instrukcji. W przypadku istnienia kilku odbiorów w ramach jednego 
zamówienia, w miejsce pieczątki (nadruku) można stosować zestawienie, z użyciem 
zapisów analogicznych do podanych w pieczątce w formie załącznika do opisywanego 
dokumentu finansowo-księgowego z oznaczeniem numeru tego dokumentu. Można nie 
zamieszczać pieczątki „POTWIERDZENIE ODBIORU”, jeżeli jednostką wnioskującą jest 
jednostka realizująca. 

16. Na dokumentach dotyczących wykonywanych na rzecz Uniwersytetu usług obcych, 
osoba odpowiedzialna za odbiór pracy stwierdza, że usługa została wykonana lub dołącza 
protokół odbioru pracy. 

17. W przypadku dokumentów dotyczących zakupu książek do księgozbioru, należy 
dodatkowo zamieścić na nich numer ewidencyjny książek wprowadzonych do Inwentarza 
Biblioteki. 

18. Jeśli zakup dotyczył materiałów przeznaczonych do przyjęcia jako zapasy magazynowe, 
do dokumentu źródłowego należy dołączyć dokument PZ i nanieść nr PZ na dokument 
źródłowy.  

19. Do dokumentu źródłowego związanego z zakupami środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych należy dołączyć dowód „OT” podpisany przez osobę 
materialnie odpowiedzialną.  

20. W przypadku, gdy opis zdarzenia gospodarczego wraz z wymaganymi pieczątkami 
(nadrukami) potwierdzającymi dokonanie kontroli nie może być zamieszczony na 
dowodzie z uwagi na ograniczoną powierzchnię, powinien być ujęty w osobnym 
załączniku. W nagłówku załącznika należy zamieścić nazwę wystawcy dowodu zakupu 
oraz numer dowodu zakupu, którego załącznik dotyczy, a następnie dołączyć go do 
dowodu zakupu. 

21. Jednostka organizacyjna realizująca zamówienie zobowiązana jest prowadzić 
wewnętrzny rejestr realizowanych zamówień (zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień 
publicznych), w którym odzwierciedlenie powinny znaleźć wszystkie dokumenty 
finansowe (faktury, rachunki, dyspozycje dokonania przelewu itp.) dotyczące 
realizowanych zamówień. 

22. Jednostka wnioskująca zwraca następnie fakturę zakupu do jednostki realizującej. 
Oryginał faktury z naniesionym potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli 
merytorycznej, właściwym opisem i niezbędnymi załącznikami, po wprowadzeniu  
do systemu księgowego, przekazywany jest przez jednostkę realizującą do Działu Analiz,  
a kserokopia faktury – do Biura Zamówień Publicznych. Przekazanie oryginału  
i kserokopii jest potwierdzane podpisami pracowników Działu Analiz oraz Biura 
Zamówień Publicznych w wewnętrznym rejestrze zamówień publicznych jednostki 



24 

 

realizującej z podaniem daty odbioru. Pracownik Działu Analiz odmawia przyjęcia 
dokumentu w przypadku gdy w rejestrze nie ma podpisu pracownika Biura Zamówień 
Publicznych lub dokument ma ewidentne braki w opisie. 

23. Pracownik Biura Zamówień Publicznych weryfikuje prawidłowość opisu dokumentu 
przede wszystkim pod względem zgodności z planem zamówień publicznych oraz 
poprawności opisu zastosowanych procedur w zakresie udzielenia zamówienia 
publicznego. Pracownik Biura Zamówień Publicznych dokonuje ewidencji dokumentu  
w prowadzonym przez Biuro wewnętrznym (własnym) programie ewidencyjnym. 
Przeprowadzenie czynności kontrolnych potwierdzane jest podpisem i pieczątką Biura 
Zamówień Publicznych na kserokopii dokumentu przechowywanej w Biurze Zamówień 
Publicznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w opisie naniesionym przez 
jednostkę realizującą na fakturze zakupu, pracownik Biura Zamówień Publicznych 
sporządza załącznik z właściwymi poprawkami do opisu zamieszczonego na 
weryfikowanym dokumencie. Załącznik zostaje niezwłocznie przekazany drogą 
elektroniczną (za potwierdzeniem odbioru) do Działu Finansowo-Księgowego w celu 
dołączenia do oryginału dokumentu oraz jako kopia „do wiadomości” do jednostki 
realizującej. Załącznik może być przekazany również w formie papierowej za 
potwierdzeniem odbioru. 

24. Właściwie opisany dokument, na podstawie którego ma być zrealizowany wydatek, 
należy dostarczyć do Działu Analiz co najmniej 4 dni robocze przed upływem terminu 
płatności. Skutki finansowe związane z nieterminowym uregulowaniem zobowiązania 
wynikające z przetrzymania dokumentu lub z konieczności uzupełnienia opisu mogą 
obciążać odpowiedzialnego pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.  

25. Dział Analiz weryfikuje poprawność danych wprowadzonych do systemu SIMPLE.ERP pod 
kątem zgodności z planem rzeczowo- finansowym, pod kątem prawidłowości wyboru 
budżetu kosztów oraz prawidłowości pozycji budżetu w zakresie dostępności środków 
we wskazanej pozycji budżetowej. Dział Analiz dokonuje również rezerwacji środków  
w budżecie jednostki organizacyjnej, jeżeli rezerwacja taka nie została dokonana 
wcześniej (np. na podstawie umowy, zamówienia, faktury proforma). Przeprowadzenie 
czynności weryfikacyjnych w Dziale Analiz zostaje potwierdzone podpisem i pieczątką 
pracownika, który je wykonał. 

26. Następnie dokument zakupu przekazywany jest do Działu Finansowo-Księgowego.  
W Dziale Finansowo-Księgowym dokument zakupu jest sprawdzany pod względem 
formalno-rachunkowym, co zostaje potwierdzone podpisem i pieczątką osoby 
dokonującej tej weryfikacji. Celem ujednolicenia i uproszczenia zapisów, 
przeprowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dokumentu potwierdza się według 
ustalonego wzoru wprowadzonego w formie pieczątki (nadruku) „KONTROLA 
FORMALNO-RACHUNKOWA” (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1  
do niniejszej Instrukcji). Weryfikacji podlega również prawidłowość danych wynikających  
z dokumentu wprowadzonych do systemu SIMPLE.ERP. W przypadku stwierdzenia  
na etapie kontroli formalno-rachunkowej lub zatwierdzania dokumentu do realizacji 
konieczności uzupełnienia opisu na dokumencie, dokument zwracany jest jednostce 
realizującej. 

27. Skontrolowany pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz 
zweryfikowany przez Dział Analiz dokument przekazywany jest niezwłocznie kwestorowi 
w celu kontrasygnaty, a następnie rektorowi, prorektorowi lub kanclerzowi w celu 
zatwierdzenia do zapłaty.  
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28. Po zatwierdzeniu do zapłaty dokument wraca niezwłocznie do Działu Finansowo-
Księgowego, gdzie przed upływem terminu płatności przygotowywany jest przelew lub 
następuje przekazanie do kasy Uczelni w przypadku wypłat gotówkowych.  

29. Pracownicy Działu Finansowo-Księgowego dekretują i księgują dokument oraz 
przechowują zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydruk dekretu księgowego jest 
załączany do dokumentu zakupu.  

30. Zewnętrzne obce dowody otrzymane od kontrahentów nie spełniające wymogów 
stawianych dowodom księgowym, o których mowa w rozdziale 2 niniejszej Instrukcji  
(np. paragon, bilet parkingowy, pokwitowanie zapłaty, zagraniczne dokumenty zakupu)  
w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, gdy nie jest możliwe otrzymanie faktury lub 
rachunku, mogą zostać uznane za dowód poniesienia wydatku po uzupełnieniu  
o brakujące dane. W tym celu należy sporządzić dokument wewnętrzny, w którym 
wyraźnie zostanie wskazane, iż nabywcą jest Uniwersytet (podając równocześnie adres  
i numer NIP Uniwersytetu) oraz określony zostanie cel poniesienia wydatku.  
Z dokumentu powinno wynikać również, iż wydatek był racjonalny i ekonomicznie 
uzasadniony oraz związany z działalnością statutową prowadzoną przez Uniwersytet.  

31. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych 
dowodów źródłowych, dopuszcza się udokumentowanie operacji gospodarczej za 
pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych 
operacji. Dowody zastępcze nie mogą dotyczyć operacji gospodarczych, których 
przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Dowód zastępczy 
ma formę oświadczenia osoby dokonującej operację, do którego załączyć należy 
dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku (np. potwierdzenie dokonania opłaty). 
Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osobę sporządzającą (osoba dokonująca 
operacji) oraz kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zakup. Oświadczenie jako 
dowód księgowy podlega wszystkim procedurom i obiegowi przewidzianym dla 
dowodów zakupu.  

32. Przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych w celu ujęcia w księgach rachunkowych 
dokonuje się według zasad określonych w Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości w trakcie kontroli formalno-rachunkowej przeprowadzanej przez 
pracownika Działu Finansowo-Księgowego. 

33. Schemat zasad obiegu dokumentów zakupu został przedstawiony na przykładzie faktury 
zakupu w załączniku Nr 3 do niniejszej Instrukcji. Przedstawiony schemat ma również 
zastosowanie do pozostałych dokumentów potwierdzających zakup. 

 
Zakupy finansowane przez pracowników z pobranych zaliczek 

i za pomocą kart płatniczych 
 

§ 17 
1. Pracownicy, których charakter pracy wymaga dokonywania częstych zakupów, mogą 

otrzymać zaliczkę stałą, której wysokość jest określana we wniosku bezpośredniego 
przełożonego, a następnie akceptowana przez kwestora oraz zatwierdzana przez rektora, 
prorektora lub kanclerza. Pracownikom tym zwraca się na bieżąco w całości wydatki  
na podstawie dowodów poniesienia wydatków (faktur, rachunków). Dowody poniesienia 
wydatków należy przedstawiać do rozliczenia niezwłocznie po wydatkowaniu środków. 

2. Pracownicy dysponujący zaliczkami stałymi otrzymują zaliczki w formie gotówkowej lub 
bezgotówkowej na konto bankowe pracownika. 
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3. W razie zaistnienia takiej konieczności, pracownik może otrzymać zaliczkę jednorazową 
gotówkową lub w formie bezgotówkowej na konto bankowe. Otrzymanie zaliczki 
wymaga zgody bezpośredniego przełożonego, akceptacji kwestora oraz zatwierdzenia 
rektora, prorektora lub kanclerza. Dowody poniesienia wydatków należy rozliczyć 
niezwłocznie po wydatkowaniu środków, przedstawiając szczegółowe zestawienie 
otrzymanych środków i poniesionych wydatków na druku rozliczenia zaliczki. 

4. Procedura opisywania, obiegu oraz rozliczania dokumentów zakupu opłaconych  
z zaliczek przedstawia się tak samo, jak w przypadku pozostałych zakupów, przy czym 
pracownik dokonujący płatności i przedstawiający więcej niż jeden dokument do 
rozliczenia zobowiązany jest do sporządzenia „Zestawienia faktur do rozliczenia” według 
wzoru zmieszczonego w załączniku do Instrukcji gospodarki kasowej i obrotu 
pieniężnego. Do zestawienia dołącza się faktury i rachunki przedstawiane do rozliczenia. 
Zestawienie przekazuje się do obiegu łącznie z załączonymi dokumentami zakupu; 
zestawienie to podlega zasadom obiegu i kontroli zgodnie z zasadami określonymi dla 
dokumentów zakupu w niniejszej Instrukcji.  

5. W razie planowanej nieobecności pracownika dysponującego zaliczką stałą w okresie 
przekraczającym 5 dni roboczych, pracownik zobowiązany jest zwrócić zaliczkę do kasy 
Uczelni lub przelewem na podstawowy rachunek bankowy Uniwersytetu. W razie braku 
takiej możliwości, pracownik zobowiązany jest do przekazania zaliczki do depozytu  
u kierownika jednostki organizacyjnej. 

6. Wszystkie zaliczki podlegają rozliczeniu na koniec każdego roku kalendarzowego,  
w terminie wskazanym przez kierownika Działu Finansowo-Księgowego – 
niewydatkowana zaliczka na ten dzień podlega wpłacie do kasy Uczelni lub przekazaniu 
na podstawowy rachunek bankowy Uniwersytetu. 

7. Na podstawie wniosku zaakceptowanego przez kwestora oraz zatwierdzonego przez 
rektora, prorektora lub kanclerza, bank obsługujący rachunki bankowe Uniwersytetu, 
wydaje osobom wskazanym na wnioskach karty płatnicze umożliwiające pobieranie 
środków finansowych z bankomatów oraz realizowanie zakupów do kwoty określonego 
limitu. Każda z kart płatniczych posiada własny rachunek bankowy, co umożliwia analizę 
wszystkich operacji realizowanych za pomocą karty. 

8. Procedura opisywania, obiegu oraz rozliczania dokumentów zakupu opłaconych kartą 
płatniczą przedstawia się tak samo jak w przypadku pozostałych zakupów. Przepisy  
ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych kart płatniczych powinny zostać 
uzgodnione z dokumentami przekazanymi do Działu Finansowo-Księgowego co najmniej 
raz na pół roku. 

10. W przypadku gdy wydatki opłacone kartą płatniczą nie znajdują potwierdzenia  
w przekazanych przez pracownika dokumentach, Dział Finansowo-Księgowy wzywa 
osobę odpowiedzialną do właściwego udokumentowania wydatków. Wydatki 
nieudokumentowane obciążają pracownika dysponującego kartą płatniczą.  

11. Szczegółowe zasady użytkowania kart płatniczych zostały uregulowane w Regulaminie 
użytkowania służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 
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Dokumenty dotyczące podróży służbowych 
 

§ 18 
1. Przed rozpoczęciem podróży służbowej krajowej lub zagranicznej pracownik może 

otrzymać zaliczkę na poczet niezbędnych kosztów podróży w walucie krajowej lub  
w walucie obcej (w przypadku podróży zagranicznej, chyba że pracownik wyraził zgodę 
na otrzymanie zaliczki w walucie krajowej), w wysokości wynikającej ze wstępnej 
kalkulacji tych kosztów, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku o wyjazd  
co najmniej 14 dni przed datą podróży.  

2. Wniosek o wypłatę zaliczki zamieszczany jest odpowiednio na druku wniosku  
o delegowanie w krajową podróż służbową lub na wniosku o wyjazd zagraniczny. 
Wniosek o wypłatę zaliczki podlega zatwierdzeniu przez rektora, prorektora lub kanclerza 
oraz kontrasygnacie kwestora. W przypadku wypłaty zaliczki w gotówce kasjer 
potwierdza wypłatę gotówki na wniosku o wypłatę zaliczki. 

3. Zaliczki przekazywane są na prywatny rachunek bankowy pracownika przelewem 
bankowym lub w uzasadnionych sytuacjach wypłacane w kasie w formie gotówkowej.  

4. W przypadku gdy pracownik nie posiada rachunku bankowego w walucie, w której ma 
być wypłacona zaliczka: 
1) pracownik może otrzymać wnioskowaną kwotę zaliczki na rachunek bankowy  

w walucie krajowej, po przeliczeniu kursem średnim NBP z dnia wypłaty zaliczki lub  
2) pracownik może pobrać wnioskowaną kwotę zaliczki w walucie EUR bezpośrednio  

w gotówce w kasie Uniwersytetu.  
5. Rozliczenia zaliczek pobranych na poczet podróży służbowych krajowych lub 

zagranicznych dokonuje się w terminach określonych w Instrukcji w sprawie podróży 
służbowych pracowników na drukach „Rozliczenie krajowej podróży służbowej” lub 
„Rozliczenie wyjazdu zagranicznego”.  

6. Druki rozliczenia podróży służbowych podlegają kontroli i obiegowi zgodnie z zasadami 
określonymi w Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników. 

7. Zwrot przez pracownika kwoty niewydatkowanej zaliczki dokonywany jest na podstawie 
zatwierdzonego druku rozliczenia podróży służbowej, w następujących formach, zgodnie 
ze wskazaniem na druku rozliczenia: 
1) potrącenie z wynagrodzenia; 
2) zwrot gotówki w walucie krajowej do kasy Uniwersytetu; 
3) przelew środków w walucie krajowej lub w walucie obcej na rachunek bankowy 

Uniwersytetu; 
4) zwrot środków w walucie obcej do kasy Uniwersytetu. 

8. W przypadku gdy pracownik nie pobierał zaliczki na poczet wydatków dotyczących 
podróży służbowej, a także w przypadku gdy kwota wydatków przekroczyła pobraną 
zaliczkę, pracownik otrzymuje zwrot wydatkowanych środków na podstawie 
zatwierdzonego druku rozliczenia podróży służbowej, w następujących formach, zgodnie 
ze wskazaniem na druku rozliczenia: 
1) zwrot gotówki w walucie krajowej w kasie Uniwersytetu; 
2) przelew środków w walucie krajowej lub w walucie obcej na rachunek bankowy 

pracownika. 
9. Obrót środkami pieniężnymi dotyczący podróży służbowych powinien opierać się przede 

wszystkim na obrocie bezgotówkowym. Obrót gotówkowy, zarówno w zakresie 
udzielania zaliczek i zwrotu poniesionych wydatków dotyczących podróży służbowych,  
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a także w zakresie przyjmowania zwrotu niewydatkowanych zaliczek, należy ograniczyć 
do niezbędnego minimum. 

10. Przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych dotyczących zaliczek, wydatków  
i rozliczeń związanych z podróżami służbowymi w celu ujęcia w księgach rachunkowych 
dokonują pracownicy Działu Finansowo-Księgowego według zasad określonych  
w Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w trakcie kontroli formalno-
rachunkowej dowodów.  

11. Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe związane z podróżami służbowymi podlegają 
obiegowi i kontroli zgodnie z postanowieniami Instrukcji w sprawie podróży służbowych 
pracowników.  

12. Wydatki i obrót środkami pieniężnymi związany z podróżami służbowymi pracowników 
podlega ujęciu w księgach rachunkowych na podstawie dokumentów źródłowych 
(faktury zakupu, inne dokumenty zakupu, wyciągi bankowe, raporty kasowe).  
W przypadku zwrotu kosztów podróży nieudokumentowanych dowodami źródłowymi 
lub udokumentowanych dowodami wystawionymi na delegowanego pracownika (dieta, 
rozliczenie przejazdu, ryczałtowy zwrot kosztów), dokumentem stanowiącym podstawę 
do ujęcia w księgach rachunkowych jest rozliczenie kosztów podróży służbowej. 
Dokumenty źródłowe podlegają kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej zgodnie  
z zasadami przyjętymi dla dowodów zakupu. Dekret księgowy dokumentu podlega 
wydrukowi i jest dołączany do rozliczenia. Rozliczenie kosztów podróży służbowej 
podlega przechowywaniu w Dziale Finansowo-Księgowym.  

 

ROZDZIAŁ 6 
DOKUMENTY SPRZEDAŻY 

 
Ogólne zasady dokonywania sprzedaży 

 
§ 19 

1. Operacje sprzedaży w Uniwersytecie dotyczyć mogą następujących tytułów 
realizowanych odpłatnie: 
1) świadczenie usług edukacyjnych; 
2) świadczenie usług naukowo-badawczych; 
3) świadczenie usług udziału w konferencjach naukowych; 
4) świadczenie usług najmu; 
5) refakturowanie kosztów mediów; 
6) zbycie wydawnictw; 
7) świadczenie usług turystyki; 
8) świadczenie usług reklamowych i sponsoringu; 
9) świadczenie usług przeprowadzania przewodów doktorskich, postępowań 

habilitacyjnych, przewodów o nadanie tytułu profesora; 
10) świadczenie usług w zakresie działalności artystycznej i rozrywkowej; 
11) zbycie majątku trwałego i wyposażenia; 
12) refakturowanie kosztów innych niż media; 
13) inne tytuły występujące sporadycznie.  

2. Uniwersytet podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług, w związku z czym zobowiązany jest do dokumentowania operacji sprzedaży 
zgodnie z zapisami tej ustawy. 
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3. Zasady gospodarowania mieniem Uniwersytetu, w tym zasady dokonywania czynności 
prawnych w imieniu Uniwersytetu, określają przepisy Statutu, Regulaminu 
organizacyjnego oraz Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania składnikami 
majątkowymi.  

4. Do inicjowania operacji sprzedaży dóbr lub usług uprawnione są jednostki organizacyjne 
wskazane w § 21. W przypadkach nieujętych w § 21, dokonanie operacji sprzedaży 
wymaga zgody rektora, prorektora lub kanclerza oraz kontrasygnaty kwestora.  

5. Jednostki organizacyjne realizujące sprzedaż dóbr lub usług ponoszą odpowiedzialność 
za posiadanie niezbędnych zgód na przeprowadzenie operacji sprzedaży oraz za 
poprawne i zgodne z przepisami i z niniejszą Instrukcją udokumentowanie dokonanych 
operacji. 

 
Rodzaje dowodów sprzedaży 

 
§ 20 

1. Podstawowymi dowodami towarzyszącymi operacjom sprzedaży są: 
1) wniosek o wystawienie faktury od jednostki organizacyjnej, organizacji studenckiej, 

organizacji doktorantów lub koła naukowego; 
2) wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie należności; 
3) umowa, zlecenie, zamówienie; 
4) faktura „pro-forma”; 
5) faktura sprzedaży; 
6) faktura korygująca sprzedaż; 
7) duplikat faktury sprzedaży. 

2. Umowy mające na celu sprzedaż dóbr lub usług przez Uniwersytet zawierane są  
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Faktura „pro-forma” nie stanowi dokumentu księgowego, jest wyłącznie podstawą do 
zapłaty zaliczki lub należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. 

4. Zasady wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów wynikające z przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług i rozporządzeń wydanych na jej podstawie 
określone w § 15 ust. 5-12 stosuje się odpowiednio dla faktur sprzedaży, faktur sprzedaży 
korygujących oraz duplikatów faktur sprzedaży, z uwzględnieniem szczegółowych zasad 
określonych poniżej.  

5. Faktury wystawia się w co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży 
(Uniwersytet). 

6. Zasadniczo fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Faktury nie mogą 
być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem 
usługi. Terminy te dotyczą również faktur wystawianych w odniesieniu do całości lub 
części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. 

7. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują następujące szczególne 
terminy wystawiania faktur: 
1)  nie później niż: 

a) 30. dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych 
lub budowlano-montażowych, 

b) 60. dnia od dnia wydania towarów – dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 
10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) – z wyłączeniem map i ulotek – 
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oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (CN 4902) – przy czym  
w przypadku gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę 
wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów, 

c) czynności polegających na drukowaniu książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00,  
ex 4901 99 00 i 4903 00 00) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism 
i magazynów (CN 4902), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy 
o podatku od towarów i usług, stanowiących import usług, 

d) z upływem terminu płatności – w przypadku: 

 dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu 
przewodowego, 

 świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług wymienionych w poz. 24-37, 
5 i 51 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, usług najmu, 
usług dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony 
osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej 
obsługi prawnej i biurowej, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej 
lub chłodniczej oraz gazu przewodowego – z wyjątkiem usług, do których 
stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, 

e) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku 
niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, przy czym 
w sytuacji gdy w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania fakturę 
wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania; 

2) wcześniej niż na 30 dni przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru mogą być 
wystawiane faktury dokumentujące wykonanie usług wymienionych powyżej  
w pkt 1 lit. d oraz wykonanie usług, dla których ustalane są następujące po sobie 
terminy płatności lub rozliczeń, usług ciągłych świadczonych przez okres dłuższy niż 
rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy 
płatności lub rozliczeń, a także dostaw towarów spełniających te warunki – wyłącznie 
jeżeli zawierają informację, jakiego okresu dotyczy faktura.  

8. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
opodatkowana podatkiem VAT (poza procedurą VAT marża) w Uniwersytecie co do 
zasady dokumentowana jest fakturą, mimo braku ustawowego obowiązku. Sprzedaż na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolniona z podatku 
VAT i opodatkowana w procedurze VAT marża co do zasady nie podlega 
dokumentowaniu fakturą. Jeżeli nabywca – osoba fizyczna zgłosiła żądanie wystawienia 
faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub 
wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, Uniwersytet zobowiązany jest 
taką fakturę wystawić. Fakturę na żądanie osoby fizycznej wystawia się nie później niż  
15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub 
wykonano usługę, pod warunkiem, że żądanie wystawienia faktury zgłoszono do końca 
miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Jeśli żądanie wystawienia 
faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca od końca miesiąca dostarczenia towaru 
lub wykonania usługi fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia 
żądania. W przypadku zgłoszenia żądania wystawienia faktury po upływie terminu  
3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę 
bądź otrzymano całość lub część zapłaty, Uniwersytet nie jest zobowiązany do 
wystawienia faktury, jednakże może taką fakturę wystawić. 
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Zasady wystawiania i obiegu dokumentów sprzedaży 
 

§ 21 
1. Zasady inicjowania operacji sprzedaży oraz wystawiania i obiegu dokumentów sprzedaży 

uzależnione są od rodzaju operacji, w szczególności:  
1) świadczenie usług edukacyjnych – inicjowane przez Szkołę Studiów I i II Stopnia lub 

Szkołę Doktorską, Biuro Zarządzania Dydaktyką, Centrum Badań i Rozwoju, Centrum 
Języków Obcych poprzez podpisanie umowy o naukę z Uniwersytetem, 
zobowiązania, umowy o kształcenie na studiach podyplomowych lub umowy 
uczestnictwa w kursie językowym, fakturowanie następuje w Dziale Windykacji  
i Rozliczeń ze Studentami, wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie  
z zasadami omówionymi poniżej; 

2) świadczenie usług naukowo-badawczych – inicjowane przez Centrum Badań  
i Rozwoju poprzez zawarcie umowy z jednostką zewnętrzną, fakturowanie następuje 
w Dziale Finansowo-Księgowym, po zgłoszeniu wniosku przez Centrum Badań  
i Rozwoju, wystawienie faktury jest obowiązkowe; 

3) świadczenie usług udziału w konferencjach naukowych – inicjowane przez właściwe 
jednostki organizacyjne odpowiedzialne za daną konferencję poprzez przyjęcie 
zgłoszenia udziału w konferencji od jednostki zewnętrznej, fakturowanie następuje  
w Dziale Finansowo-Księgowym w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz zapisy niniejszego rozdziału; 

4) świadczenie usług najmu oraz refakturowanie kosztów zużycia mediów – inicjowane 
przez Biuro Gospodarki Majątkiem lub Biuro Techniczne poprzez zawarcie umowy  
z jednostką zewnętrzną lub w oparciu o zlecenie, fakturowanie następuje w Dziale 
Finansowo-Księgowym w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług; 

5) zbycie wydawnictw – inicjowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu poprzez 
dostarczenie wydawnictw do nabywców, fakturowanie następuje w Dziale 
Finansowo-Księgowym, w oparciu o fakturę przygotowaną wstępnie przez 
Wydawnictwo w programie SIMPLE.ERP; 

6) świadczenie usług turystyki – inicjowane przez organizacje studenckie, organizacje 
doktorantów lub koła naukowe za zgodą rektora lub prorektora, fakturowanie 
następuje w Dziale Finansowo-Księgowym w oparciu o przepisy ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz zapisy niniejszego rozdziału po zgłoszeniu wniosku przez 
kierowników organizacji studenckich, organizacji doktorantów lub kół naukowych; 

7) świadczenie usług reklamowych i sponsoringu – inicjowane przez organizacje 
studenckie, organizacje doktorantów lub koła naukowe za zgodą rektora lub 
prorektora poprzez zawarcie umowy, fakturowanie następuje w Dziale Finansowo-
Księgowym w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz zapisy 
niniejszego rozdziału po zgłoszeniu wniosku przez kierowników organizacji 
studenckich, organizacji doktorantów lub kół naukowych; 

8) świadczenie usług przeprowadzania przewodów doktorskich, postępowań 
habilitacyjnych, przewodów o nadanie tytułu profesora – inicjowane przez Dział 
Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych, poprzez zawarcie umowy, fakturowanie 
następuje w Dziale Finansowo-Księgowym w oparciu o przepisy ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz zapisy niniejszego rozdziału; 

9) świadczenie usług w zakresie działalności artystycznej i rozrywkowej – inicjowane 
przez kierownika Chóru lub kierownika Zespołu Pieśni i Tańca "Silesianie", poprzez 
zawarcie umowy, fakturowanie następuje w Dziale Finansowo-Księgowym  
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w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz zapisy niniejszego 
rozdziału po zgłoszeniu wniosku przez kierowników; 

10) zbycie majątku trwałego i wyposażenia – inicjowane przez Biuro Logistyki w oparciu 
o przeprowadzone wcześniej czynności, o których mowa w Instrukcji w sprawie zasad 
gospodarowania składnikami majątkowymi, poprzez przekazanie nabywcom 
składników majątku, fakturowanie następuje w Dziale Finansowo-Księgowym po 
zgłoszeniu wniosku przez Biuro Gospodarki Majątkiem, w oparciu o przepisy ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz zapisy niniejszego rozdziału; 

11) refakturowanie kosztów innych niż media oraz inne tytuły sprzedaży występujące 
sporadycznie - inicjowane przez poszczególne jednostki organizacyjne, fakturowanie 
następuje w Dziale Finansowo-Księgowym po zgłoszeniu wniosku przez właściwą 
jednostkę, w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz zapisy 
niniejszego rozdziału. 

2. Jeśli dokonanie operacji sprzedaży wymaga zawarcia umowy, stosuje się następujące 
zasady: 
1) umowę, w której Uniwersytet występuje jako strona wykonująca usługę lub 

dostarczająca towar sporządzają na piśmie jednostki organizacyjne merytorycznie 
właściwe w danym przypadku. Umowę należy w pierwszej kolejności przedłożyć  
w Dziale Finansowo-Księgowym, który sprawdza jej zgodność z aktualnie 
obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług; obowiązek ten nie dotyczy 
umów o świadczenie usług edukacyjnych; 

2) kierownik jednostki organizacyjnej lub wyznaczony przez niego pracownik 
prowadzący sprawę parafuje sporządzoną umowę (wszystkie egzemplarze); na 
każdej stronie należy zamieścić parafę (podpis skrócony), a na ostatniej stronie 
podpis. Umowy sporządzane przez organizacje studenckie, organizacje doktorantów 
lub koła naukowe parafują przewodniczący organizacji studenckich, organizacji 
doktorantów, opiekunowie kół lub osoby umocowane w statucie organizacji lub koła. 
Dodatkowo umowy te wymagają parafowania przez dyrektora Biura Strategii  
i Jakości Kształcenia w celu administracyjnego monitorowania: 
a) bieżącej działalności organizacji, 
b) gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie 

organizacji; 
3) parafowaną umowę należy przekazać do Działu Radców Prawnych, który sprawdza 

jej treść pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i skutków  
z niej wynikających (obowiązek ten nie dotyczy umów o świadczenie usług 
edukacyjnych, których wzory przyjęte zostały zarządzeniami rektora).  
Po zaakceptowaniu Dział Radców Prawnych przekazuje umowę do Biura Regulacji 
Wewnętrznych, które nadaje umowie numer i wpisuje ją do prowadzonego rejestru 
umów; 

4) umowę należy następnie przekazać do kwestora. Kwestor nie jest upoważniony do 
reprezentowania Uniwersytetu wobec osób trzecich – umowy zawierane są przy 
kontrasygnacie kwestora (takie sformułowanie należy zawrzeć w umowie). Następnie 
umowę przekazuje się do podpisu osobie reprezentującej Uniwersytet – w zależności 
od zapisów umownych kanclerzowi lub rektorowi lub innej osobie mającej 
pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Uniwersytetu; 

5) jednostka odpowiedzialna merytorycznie za wykonanie umowy zobowiązana jest 
przygotować umowę z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby Dział Finansowo-
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Księgowy otrzymał umowę podpisaną przez obie strony w terminie umożliwiającym 
prawidłowe wystawienie faktury (por. § 20); 

6) oryginał umowy powinien być przechowywany wraz z kopią faktury, która została na 
jej podstawie wystawiona. Do faktury może być dołączona kopia umowy, ale w takiej 
sytuacji należy wskazać na niej jednostkę organizacyjną, w której przechowywany jest 
oryginał. 

3. Zgodnie z zasadami wystawiania i obiegu dokumentów sprzedaży określonymi w ust. 1, 
we wskazanych sytuacjach jednostki organizacyjne merytorycznie odpowiedzialne  
za daną operację zgłaszają do Działu Finansowo-Księgowego wniosek o wystawienie 
faktury. Wniosek powinien zostać przekazany do Działu Finansowo-Księgowego w formie 
pisemnej lub drogą mailową, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar.  
We wniosku należy zawrzeć co najmniej następujące informacje: 
1) nazwę jednostki organizacyjnej, organizacji studenckiej, organizacji doktorantów, 

koła naukowego wnioskującego o wystawienie faktury; 
2) kompletną i dokładną nazwę nabywcy z adresem i numerem NIP; 
3) kompletny i wyczerpujący opis wykonanej usługi lub dostarczonego towaru; 
4) wartość netto lub brutto faktury w PLN liczbowo i słownie (należy wskazać czy podana 

kwota jest kwotą netto czy brutto); 
5) wskazanie umowy, zamówienia, zlecenia, którego faktura dotyczy (numer i data 

zawarcia); 
6) wskazanie daty zakończenia wykonywania usługi lub dostawy towaru; 
7) dane do wysyłki faktury, jeśli różnią się od adresu siedziby nabywcy; 
8) podpis osoby odpowiedzialnej za realizację usługi lub dostawę towaru.  
Jednostka organizacyjna może odstąpić od przesyłania wniosku pod warunkiem 
przekazania drogą mailową w wymaganym terminie do Działu Finansowo-Księgowego 
wszystkich niezbędnych do wystawienia faktury danych, które wniosek obejmuje. 

4. Faktury sporządzane i podpisywane są przez upoważnionych przez rektora pracowników 
Działu Finansowo-Księgowego w programie SIMPLE.ERP, z wyjątkiem faktur dotyczących 
usług edukacyjnych, które sporządzane są w programie SIMPLE.ERP i podpisywane przez 
upoważnionych pracowników Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami. Faktury 
dotyczące sprzedaży wydawnictw są wystawiane w programie SIMPLE.ERP przez 
pracownika Wydawnictwa, a następnie podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez  
pracownika Działu Finansowo-Księgowego. 

5. Przyjmuje się następujące zasady wystawiania faktur sprzedaży: 
1) sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (z wyłączeniem opodatkowania  

w procedurze VAT marża) dokumentowana jest co do zasady fakturą sprzedaży 
wystawianą niezależnie od statusu nabywcy, również w przypadku gdy odbiorcą jest 
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 

2) sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT – zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług Uniwersytet nie jest zobowiązany do wystawiania 
faktur w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku VAT. W Uniwersytecie 
występuje sprzedaż zwolniona z opodatkowania VAT w postaci usług w zakresie 
kształcenia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami 
kształcenia związanych. Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne 
przedstawiono poniżej, co do zasady faktury sprzedaży dotyczące usług edukacyjnych 
wystawiane są na żądanie nabywcy, niezależnie od statusu nabywcy. W stosunku do 
faktur dotyczących usług zwolnionych z opodatkowania VAT innych niż edukacyjne, 
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faktury sprzedaży wystawiane są co do zasady w sytuacji gdy nabywcą usługi jest 
podmiot inny niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Opłaty za 
te usługi pobierane są zwykle w całości z góry, a faktury wystawia się z zachowaniem 
terminów wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. W razie nie 
wniesienia opłaty przed wykonaniem usługi, faktura wystawiana jest po wykonaniu 
usługi, na wniosek jednostki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej,  
z zachowaniem ustawowych terminów wystawiania faktur. W przypadku osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej faktury za usługi zwolnione  
z opodatkowania VAT, inne niż usługi edukacyjne, wystawiane są na żądanie tych 
osób; 

3) sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT w systemie VAT marża – nabywcami są 
wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w związku  
z czym faktury sprzedaży co do zasady wystawiane są na żądanie nabywcy. 

6. Wystawiając fakturę w programie SIMPLE.ERP każdorazowo należy zweryfikować, czy 
odbiorca nie został wcześniej założony w bazie odbiorców (istnieje zakaz zakładania 
dodatkowej kartoteki dla odbiorcy już istniejącego w bazie). 

7. Przy wystawianiu faktur należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe, zgodne  
z zawartymi umowami, określenie terminu płatności. 

8. Faktury korygujące wystawiane są w sytuacjach określonych w § 15 ust. 9, przez 
jednostkę organizacyjną, która wystawiła fakturę pierwotną, niezwłocznie po powzięciu 
informacji o wystąpieniu zdarzenia powodującego obowiązek wystawienia faktury 
korygującej. W przypadku, gdy w fakturze pierwotnej doszło do zawyżenia podatku VAT 
należnego, niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji, z której wynikać będzie,  
że uzgodniono z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy 
opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze 
korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną 
dokumentacją. Pracownik wystawiający fakturę korygującą powinien podjąć działania 
mające na celu zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz uzyskanie potwierdzenia 
odbioru faktury korygującej. 

9. Duplikaty faktur sprzedaży wystawiane są wyłącznie na wniosek nabywców przez 
jednostkę organizacyjną, która wystawiła pierwotną fakturę sprzedaży.  

10. Faktury sprzedaży, faktury korygujące, faktury „pro-forma”, duplikaty faktur sporządzane 
są w programie SIMPLE.ERP, a następnie drukowane w dwóch egzemplarzach. Jeden 
egzemplarz przesyłany jest do kontrahenta w formie papierowej, pocztą tradycyjną. 
Faktury „pro-forma” oraz faktury za usługi edukacyjne, o których mowa poniżej, mogą 
być przesyłane również drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami opisanymi w § 13. 

11. Nie dopuszcza się wystawiania faktur sprzedaży, faktur korygujących, faktur „pro-forma”, 
duplikatów faktur, ręcznie lub w inny sposób poza programem SIMPLE.ERP.  

12. Faktury sprzedaży wprowadzane są do ksiąg rachunkowych przez pracownika Działu 
Finansowo-Księgowego poprzez import danych. Po dokonaniu importu pracownik 
zobowiązany jest do weryfikacji zgodności zaimportowanych danych z fakturami 
sprzedaży. Dekretacja faktur sprzedaży nadawana jest przez pracowników 
wystawiających faktury. Dekretacja podlega wydrukowi i dołączeniu do egzemplarza 
faktury pozostającego w jednostce. Faktury dotyczące sprzedaży innej niż usługi 
edukacyjne przechowywane są w Dziale Finansowo-Księgowym. Faktury dotyczące usług 
edukacyjnych przechowywane są w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami. 
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13. Wprowadza się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne: 
1) fakturę za usługi edukacyjne wystawia Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami  

co do zasady po otrzymaniu opłaty za usługę edukacyjną; 
2) faktura potwierdzająca dokonanie opłaty za usługi edukacyjne jest wystawiana  

na studenta – osobę fizyczną, która podpisała umowę o naukę/zobowiązanie  
z Uniwersytetem lub uczestnika studiów podyplomowych – osobę fizyczną, z którą 
została zawarta umowa o kształcenie na studiach podyplomowych; dokonanie wpłaty 
za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że 
zgodnie z zawartą umową usługobiorcą pozostaje pracownik – w takim przypadku  
w wystawionej fakturze pracownik (student/uczestnik studiów podyplomowych) 
zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik 
(chyba, że została zawarta umowa cywilna z pracodawcą na świadczenie usług 
edukacyjnych na rzecz oddelegowanego pracownika – por. niżej); 

3) zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług Uniwersytet nie jest 
zobowiązany do wystawiania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej faktur dotyczących sprzedaży usług zwolnionych z opodatkowania,  
w związku z czym faktury za usługi edukacyjne są wystawiane wyłącznie na wniosek 
osoby zainteresowanej. Osoby zainteresowane są zobowiązane składać wnioski do 
każdej uregulowanej opłaty oddzielnie; 

4) w przypadku gdy pracodawca zawarł z Uniwersytetem umowę cywilnoprawną na 
świadczenie usług edukacyjnych na rzecz oddelegowanego pracownika, faktura 
wystawiana jest na jednostkę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego 
koszty nauki, jako nabywcę usługi. Fakturę wystawia się na wniosek zainteresowanej 
strony. Strony zainteresowane są zobowiązane składać wnioski do każdej 
uregulowanej opłaty oddzielnie; 

5) faktury „pro-forma” wystawiane są wyłącznie na wniosek strony. Strony wnioskujące 
o wystawienie faktury „pro-forma” powinny uprzednio zawrzeć z Uniwersytetem 
umowę cywilnoprawną na świadczenie usług edukacyjnych. Strona wnioskująca 
zobowiązana jest złożyć odpowiedni wniosek w terminie określonym  
w wewnętrznych aktach prawnych lub wynikającym z umowy. W przypadku 
przekroczenia tego terminu wystawia się zwykłą fakturę potwierdzającą dokonanie 
opłaty za usługę edukacyjną po wniesieniu opłaty. Strony zainteresowane są 
zobowiązane składać wnioski przed każdym terminem płatności oddzielnie; 

6) faktury za usługi edukacyjne nie podlegają ujęciu w ewidencjach VAT, w księgach 
rachunkowych ujmuje się je wyłącznie na kontach rozrachunkowych.  

14. Schemat zasad obiegu dokumentów sprzedaży przedstawiony został w załączniku Nr 4 
do niniejszej Instrukcji. 
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ROZDZIAŁ 7 
DOKUMENTY KASOWE I BANKOWE 

 
Ogólne zasady przeprowadzania operacji kasowych i bankowych 

 
§ 22 

1. Obrót środkami pieniężnymi na Uniwersytecie powinien opierać się na obrocie 
bezgotówkowym. Obrót gotówkowy zarówno w zakresie przyjmowania,  
jak i wydatkowania środków pieniężnych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

2. Wszystkie wpływy oraz wypływy środków pieniężnych do i z rachunków bankowych lub 
kasy gotówkowej Uniwersytetu muszą wynikać z prawidłowo sporządzonych  
i zatwierdzonych dokumentów źródłowych. Dodatkowego udokumentowania nie 
wymagają jedynie operacje realizowane automatycznie przez banki obsługujące 
Uniwersytet na podstawie zawartych umów i regulaminów banków, w szczególności 
pobrania opłat za prowadzenie rachunków bankowych oraz naliczenia odsetek 
bankowych. 

3. Rachunki bankowe Uniwersytetu prowadzone są w oparciu o zawarte z bankami umowy, 
określające prawa i obowiązki stron, w tym rodzaje uprawnień do akceptowania operacji 
na rachunkach bankowych.  

4. Uniwersytet posiada jeden główny bieżący rachunek bankowy. Pozostałe rachunki 
bankowe zakładane są w przypadku gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub 
zawartych umów. Inne rachunki bankowe mogą być tworzone również w oparciu  
o decyzję kwestora w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

5. Rachunki bankowe posiadane przez Uniwersytet ze względu na obowiązujące przepisy 
prawa to w szczególności rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia środków 
subwencji, rachunek bankowy środków funduszu stypendialnego, rachunek bankowy 
środków funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych (utworzone zgodnie z ustawą 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz rachunek bankowy środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych (utworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych).  

6. Rachunki bankowe posiadane przez Uniwersytet ze względu na zawarte umowy  
to w szczególności rachunki bankowe przeznaczone do rozliczania środków otrzymanych 
na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz innych projektów i programów. 

7. Wykaz osób uprawnionych do dostępu do rachunków bankowych oraz do akceptowania 
operacji na rachunkach bankowych, a także możliwe konfiguracje w zakresie akceptacji 
zawierają karty wzorów podpisów i umowy zawarte z bankami. 

8. Wszelkie operacje na rachunkach bankowych przeprowadza się poprzez elektroniczny 
dostęp do rachunków bankowych (system bankowości elektronicznej).  

9. Zasady i warunki, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu gospodarki kasowej  
w Uniwersytecie oraz warunki zabezpieczenia i przechowywania wartości pieniężnych,  
a także zasady i warunki jakie powinny być spełnione przy przyjmowaniu krajowych 
znaków pieniężnych (gotówki) oraz warunki zabezpieczenia i przechowywania pobranych 
wpłat przez upoważnionych pracowników w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych 
określone zostały w Instrukcji gospodarki kasowej i obrotu pieniężnego. 

10. Zasady użytkowania kart płatniczych zostały uregulowane w Regulaminie użytkowania 
służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 
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11. Obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku 
bankowego powstaje w każdym przypadku, gdy: 
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 

przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach 
obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania 
transakcji. 

12. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 
do ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowane fakturą, w której kwota 
należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł, należy stosować mechanizm podzielonej 
płatności. Dotyczy to również płatności zaliczkowych. Zastosowanie mechanizmu 
podzielonej płatności polega na tym, że: 
1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej  

z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; 
2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto 

wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na 
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 
prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. 

13. W przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających  
z niej płatności, przekroczy 15 000 zł, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub 
usługi należy zweryfikować numer rachunku bankowego drugiej strony transakcji  
w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT. Wyniki weryfikacji należy zachować w formie 
elektronicznej (w systemie SIMPLE.ERP) lub w formie wydruku.  

14. Szczegółowe uregulowania dotyczące ust. 11-13 zawarte są w ustawie o podatku  
od towarów i usług, ustawie Ordynacja podatkowa oraz ustawie o podatku dochodowym 
od osób prawnych. 

 
Rodzaje dowodów dokumentujących operacje kasowe i bankowe 

 
§ 23 

1. Rodzaje dowodów służące udokumentowaniu obrotu kasowego (gotówkowego) oraz 
obrotu między kasą gotówkową Uczelni i rachunkami bankowymi określone zostały 
szczegółowo w Instrukcji gospodarki kasowej i obrotu pieniężnego. 

2. Głównym dowodem służącym udokumentowaniu operacji na rachunkach bankowych 
jest wyciąg bankowy. Jest to dokument generowany przez bank dla posiadacza rachunku 
bankowego, w którym zbiorczo przedstawione są obroty za dany okres na rachunku.  

3. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego bank jest obowiązany przesyłać posiadaczowi 
co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie wyciąg z rachunku z informacją o zmianach stanu 
rachunku i ustaleniem salda, chyba że posiadacz wyraził pisemnie zgodę na inny sposób 
informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda. 

4. Posiadacz rachunku bankowego jest obowiązany zgłosić bankowi niezgodność zmian 
stanu rachunku lub salda w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku. 
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Zasady wystawiania i obiegu dokumentów dotyczących operacji kasowych  
i bankowych 

 
§ 24 

1. Zasady wystawiania i obiegu dokumentów dotyczących operacji kasowych 
(gotówkowych) oraz obrotu między kasą gotówkową Uczelni i rachunkami bankowymi 
określone zostały szczegółowo w Instrukcji gospodarki kasowej i obrotu pieniężnego. 

2. Operacje wydatkowania środków pieniężnych z rachunków bankowych Uniwersytetu 
dokonywane są na podstawie dokumentów źródłowych, wpływających do Działu 
Finansowo-Księgowego lub Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami, prawidłowo 
sporządzonych, sprawdzonych i zatwierdzonych zgodnie z niniejszą Instrukcją przed 
dniem dokonania rozchodu środków pieniężnych.  

3. Dokumentami źródłowymi stanowiącymi podstawę do rozchodu środków pieniężnych  
z rachunków bankowych Uniwersytetu są w szczególności: 
1) dokumenty potwierdzające zakup, o których mowa w rozdziale 5; 
2) dokumenty dotyczące podróży służbowych, o których mowa w § 18; 
3) dokumenty zmniejszające wartość przychodów ze sprzedaży, o których mowa  

w rozdziale 6;  
4) dokumenty związane z wypłatą wynagrodzeń i stypendiów, o których mowa  

w rozdziale 10;  
5) dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku zapłaty podatków, opłat, 

ubezpieczeń przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych obciążeń 
publicznoprawnych i podobnych (w tym m.in. deklaracje, decyzje, kalkulacje własne, 
dokumenty wewnętrzne); 

6) dokumenty wewnętrzne związane z wypłatą nagród dla studentów, zwrotami 
czesnego, opłat za uczestnictwo i podobne; 

7) dokumenty wewnętrzne stanowiące podstawę do przekazania środków między 
rachunkami bankowymi Uniwersytetu. 

4. Dokumenty źródłowe wewnętrzne, stanowiące podstawę do rozchodu środków 
pieniężnych z rachunków bankowych Uniwersytetu na obce rachunki bankowe, 
przygotowywane przez jednostki organizacyjne merytorycznie właściwe w danych 
sprawach, muszą zostać opatrzone podpisem osoby sporządzającej. Przekazanie tych 
dokumentów do Działu Finansowo-Księgowego lub do Działu Windykacji i Rozliczeń  
ze Studentami musi nastąpić w czasie zapewniającym terminową zapłatę danego 
zobowiązania, tj. poprawny dokument w wersji kompletnej musi wpłynąć do Działu 
Finansowo-Księgowego lub do Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami nie później 
niż 5 dni przed terminem płatności, jeżeli jest określony. Do dokumentów należy dołączyć 
wszystkie niezbędne kopie innych dokumentów, na podstawie których możliwe będzie 
sprawdzenie zasadności i prawidłowości kwoty rozchodu, chyba że kwota ta wynika 
bezpośrednio z przepisów prawa wskazanych na dokumencie.  
Dokumenty te podlegają potwierdzeniu przez kierownika danej jednostki organizacyjnej, 
kontroli formalno-rachunkowej przeprowadzanej przez pracownika Działu Finansowo-
Księgowego lub Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami oraz akceptacji kwestora  
i zatwierdzeniu przez rektora, prorektora lub kanclerza. 
W przypadku gdy rozchód środków pieniężnych związany jest z poniesieniem kosztu, 
przed kontrolą formalno-rachunkową dokument źródłowy wewnętrzny podlega 
dodatkowo kontroli merytorycznej przeprowadzanej przez kierownika jednostki 
realizującej oraz weryfikacji w oparciu o plan rzeczowo-finansowy w Dziale Analiz pod 
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kątem prawidłowości wyboru budżetu kosztów oraz prawidłowości pozycji budżetu pod 
względem dostępności środków we wskazanej pozycji budżetowej. 

5. Dokument źródłowy wewnętrzny stanowiący podstawę dokonania płatności zewnętrznej 
przez Dział Finansowo-Księgowy lub Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami powinien 
zawierać niezbędne dane, w tym minimum: 
1) wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby przygotowującej dokument; 
2) wyczerpujące opisowe określenie tytułu płatności; 
3) wskazanie podstawy do dokonania płatności, w szczególności przepisów prawa, 

umów, decyzji itp.; 
4) wskazanie danych strony otrzymującej płatność z podaniem nazwy, adresu, numeru 

rachunku bankowego; 
5) wskazanie wszelkich szczególnych wymagań w zakresie treści, którą należy umieścić 

w opisie przelewu bankowego; 
6) wskazanie terminu płatności, jeżeli jest określony. 

6. Dokumentem stanowiącym podstawę do dokonania przelewów wewnętrznych między 
rachunkami bankowymi Uniwersytetu jest zestawienie sporządzane na druku PK. 
Dokument ten sporządza pracownik Działu Finansowo-Księgowego wnioskujący  
o dokonanie płatności, a zatwierdza kwestor. Dokumentem stanowiącym podstawę do 
zasilenia rachunku bankowego wynagrodzeń jest pisemne zestawienie zapotrzebowania 
sporządzane przez kierownika Działu Płac lub jego zastępcę, przekazywane do 
upoważnionego pracownika Działu Finansowo-Księgowego; nie podlega ono 
dodatkowemu zatwierdzeniu.  

7. Na podstawie dokumentów źródłowych pracownicy Działu Finansowo-Księgowego 
wprowadzają płatności w odpowiednim module systemu finansowo-księgowego. Każdy 
pracownik przygotowujący płatność ponosi odpowiedzialność za wprowadzone przez 
siebie dane (nazwa i adres kontrahenta, nazwa banku, numer rachunku bankowego, 
kwota przelewu). Po wprowadzeniu danych do przelewów w systemie finansowo-
księgowym należy je sprawdzić i uzgodnić, a następnie sporządzić zestawienie przelewów 
do zrealizowania w systemie bankowości elektronicznej. 

8. Płatności wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz stypendiów 
dla pracowników i stypendiów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 
realizowane są przez Dział Płac.  

9. Płatności stypendiów i zapomóg w zakresie pomocy materialnej dla studentów  
i doktorantów (innych niż stypendia dla pracowników i stypendia podlegające 
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego) realizowane są przez Dział Windykacji  
i Rozliczeń ze Studentami. Dane dotyczące wypłat na rzecz studentów wprowadzane są 
do systemu obsługi studentów przez pracowników Szkoły Studiów I i II Stopnia lub Szkoły 
Doktorskiej. 

10. Pracownik właściwego działu posiadający uprawnienia w tym zakresie dokonuje importu 
płatności z systemu finansowo-księgowego, systemu płacowego lub systemu obsługi 
studentów do systemu bankowości elektronicznej, gdzie płatności te podlegają 
akceptacji poprzez złożenie indywidualnych podpisów elektronicznych przez dwie osoby 
upoważnione, zgodnie ze schematem akceptacji przedstawionym w karcie podpisów  
i umowie zawartej z bankiem i przetransferowaniu drogą elektroniczną do odbiorców. 

11. Pracownicy, którzy wprowadzili płatności do systemu finansowo-księgowego lub 
przygotowali płatności na rzecz studentów, zobowiązani są do sprawdzenia, czy rachunki 
bankowe Uniwersytetu zostały obciążone właściwymi kwotami. 
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12. W przypadku dokonywania płatności publicznoprawnych lub przekazywania środków 
pomiędzy rachunkami bankowymi Uniwersytetu zgodnie z ust. 6 nie jest wymagane 
wprowadzanie płatności do systemu finansowo-księgowego. Pracownik posiadający 
odpowiednie uprawnienia wprowadza dane bezpośrednio do systemu bankowości 
elektronicznej, gdzie płatności podlegają akceptacji poprzez złożenie indywidualnych 
podpisów elektronicznych przez dwie osoby upoważnione, zgodnie ze schematem 
akceptacji w karcie podpisów i umowie zawartej z bankiem i przetransferowaniu drogą 
elektroniczną do odbiorców. 

13. Wyciągi bankowe pobierane są z systemu bankowości elektronicznej przez 
upoważnionych pracowników Działu Finansowo-Księgowego, Działu Windykacji  
i Rozliczeń ze Studentami lub Działu Płac. Pobrane wyciągi są drukowane  
i przechowywane w formie papierowej w odpowiednim Dziale: Finansowo-Księgowym 
lub Płac. Wyciągi bankowe zawierają klauzulę wskazującą na elektroniczną postać 
dokumentu, która umożliwia odstąpienie od oznaczania wyciągu podpisem i pieczęcią  
ze strony banku. 

14. Do systemu finansowo-księgowego wyciągi bankowe wprowadzane są na bieżąco 
każdego dnia roboczego przez wyznaczonych pracowników Działu Finansowo-
Księgowego.  

15. Do każdego wyciągu z rachunku bieżącego Uniwersytetu wyznaczony pracownik Działu 
Finansowo-Księgowego przygotowuje zestawienie wykonanych operacji, odrębnie dla 
operacji uznaniowych i obciążeniowych. W części nagłówkowej zestawienia należy 
wpisać numer i datę wyciągu bankowego. W zestawieniu przelewy grupowane są  
w jednorodne grupy (np.: faktury, konferencje, podatki, dotacje itp.) i odrębnie 
sumowane. Zestawienie podpisywane jest przez osobę sporządzającą.  

16. Pracownicy Działu Finansowo-Księgowego dekretują i księgują dokument oraz 
przechowują zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydruk dekretu księgowego jest 
załączany do wyciągu bankowego. 

17. Stany i obroty środków pieniężnych wykazane w wyciągu bankowym podlegają 
porównaniu z dokumentami  źródłowymi, co należy do obowiązków wyznaczonych 
pracowników Działu Finansowo-Księgowego oraz Działu Płac. Wszelkie niezgodności 
należy zgłosić kierownikowi Działu Finansowo-Księgowego lub Działu Płac. Osoba 
odpowiedzialna za kontakty z bankiem prowadzącym rachunki bankowe Uniwersytetu 
powinna niezwłocznie wyjaśnić rozbieżności z bankiem. 

18. Powyższe zasady wystawiania i obiegu dokumentów dotyczących operacji bankowych są 
stosowane do wszystkich rachunków bankowych Uniwersytetu.  

 

ROZDZIAŁ 8 
DOKUMENTY MAGAZYNOWE 

 
Ogólne zasady obrotu magazynowego 

 
§ 25 

1. Obrót magazynowy obejmuje czynności związane z przyjęciem do magazynu, 
przechowywaniem oraz rozchodem zapasów. W Uniwersytecie mogą wystąpić zapasy  
w postaci materiałów oraz wyrobów gotowych.  

2. Zakup materiałów dokonywany i dokumentowany jest zgodnie z zasadami określonymi 
w rozdziale 5. Zakupione materiały mogą być przeznaczone bezpośrednio do zużycia lub 
przekazane do magazynów. Materiały przeznaczone bezpośrednio do zużycia są 
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odnoszone w koszty Uniwersytetu w momencie zakupu i nie są objęte dalszą ewidencją 
i kontrolą. Zapasy materiałów przekazane do magazynów objęte są ewidencję ilościowo-
wartościową prowadzoną w systemie komputerowym SIMPLE.ERP. 

3. Zapasy w postaci wyrobów gotowych obejmują wydawnictwa książkowe opracowane  
i wydane przez Uniwersytet. Wyroby gotowe objęte są ewidencję ilościowo-wartościową 
prowadzoną w systemie komputerowym SIMPLE.ERP. 

4. W Uniwersytecie prowadzi się następujące magazyny: 
1) Magazyn Centralny – magazyn materiałów prowadzony przez Biuro Logistyki; 
2) Magazyn – Centrum informatyczne – magazyn materiałów prowadzony przez 

Centrum Informatyczne; 
3) Magazyn Druków – magazyn materiałów prowadzony przez Biuro Strategii i Jakości 

Kształcenia; 
4) Magazyn Druków – Centrum Informatyczne – magazyn materiałów prowadzony 

przez Centrum Informatyczne; 
5) Magazyn Promocji Nowych Mediów – magazyn materiałów prowadzony przez Biuro 

Logistyki; 
6) Magazyn Wydawnictwa UE w Katowicach – magazyn wyrobów gotowych 

prowadzony przez Wydawnictwo; 
7) Magazyn Dystrybucyjny Firmy Azymut – magazyn zewnętrzny wyrobów gotowych na 

terenie zewnętrznej jednostki dystrybucyjnej prowadzony przez Wydawnictwo.  
5. Ewidencja ilościowo-wartościowa dla wszystkich magazynów prowadzona jest  

w systemie komputerowym SIMPLE.ERP. Wszystkie dowody dotyczące obrotu 
magazynowego sporządzane są w systemie komputerowym SIMPLE.ERP.  

6. Magazyny zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem, a zapasy znajdujące się 
w magazynach przechowywane są w sposób uporządkowany oraz zabezpieczony przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

7. Osoby prowadzące poszczególne magazyny posiadają odpowiedzialność materialną  
za powierzone mienie. Przyjęcie odpowiedzialności materialnej następuje w oparciu  
o pisemne oświadczenie. 

8. Przyjmowane do magazynu materiały i wyroby gotowe należy sprawdzić pod względem 
ilościowym i jakościowym. Odbiór ilościowy i jakościowy dokonywany jest przez 
pracownika odpowiedzialnego materialnie za stan ilościowy materiałów lub wyrobów 
gotowych. Odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu charakterystycznych cech 
przedmiotu dostawy (np. wymiarów, klas jakości) oraz zgodności tych cech z danymi 
zawartymi w specyfikacji dostawy oraz zgodności dostawy z zamówieniem. Odbiór 
ilościowy polega na: 
1) sprawdzeniu rodzaju, ilości i stanu opakowania; 
2) przeliczeniu, przeważeniu lub obmierzeniu przedmiotu dostawy; 
3) porównaniu otrzymanych wyników z załączonym dowodem dostawy (specyfikacją 

dostawy, listem przewozowym, fakturą zakupu). 
9. W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub jakościowych osoba dokonująca 

odbioru sporządza protokół różnic oraz informuje dostawcę (lub jednostkę realizującą)  
i Dział Finansowo-Księgowy.  

10. Zapasy materiałów i wyrobów gotowych podlegają okresowej inwentaryzacji 
przeprowadzanej w formie spisu z natury, zgodnie z Instrukcją w sprawie zasad 
przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.  
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11. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązane są do zapewniania właściwego 
przechowywania zapasów oraz do terminowego, chronologicznego i prawidłowego 
dokumentowania obrotu zapasami, z zachowaniem zasad niniejszej Instrukcji. 

 
Rodzaje dowodów dokumentujących obrót magazynowy 

 
§ 26 

1. Podstawowymi dowodami towarzyszącymi obrotowi magazynowemu są: 
1) dowód „PZ” – przyjęcie zapasów z zewnątrz; 
2) dowód „PW” – przyjęcie zapasów wewnętrzne; 
3) dowód „WZ” – wydanie zapasów na zewnątrz; 
4) dowód „RW” – rozchód zapasów wewnętrzny; 
5) dowód „ZW” – zwrot zapasów do magazynu; 
6) dowód „MM” – przesunięcie międzymagazynowe zapasów. 

2. Każdy dokument przychodu i rozchodu zapasów musi zawierać następujące dane: 
1) nazwa i rodzaj dowodu; 
2) wskazanie magazynu, którego dowód dotyczy; 
3) kolejny numer odpowiedni do rodzaju dowodu i magazynu; 
4) data wystawienia dowodu i data przeprowadzenia operacji; 
5) dane dostawcy, odbiorcy lub jednostki pobierającej (w zależności od rodzaju 

dowodu); 
6) data i numer zewnętrznego dowodu dostawy (w przypadku dowodów 

przychodowych); 
7) wskazanie jednostki organizacyjnej i osoby dokonującej dyspozycji rozchodu  

(w przypadku dowodów rozchodowych); 
8) nazwa zapasu i właściwy symbol indeksu; 
9) ilość w jednostkach naturalnych; 
10) cena jednostkowa i wartość; 
11) podpisy osoby wystawiającej, osoby przyjmującej lub rozchodującej zapas, osoby 

pobierającej (w przypadku dokumentów rozchodowych i przesunięć 
międzymagazynowych) oraz osoby zatwierdzającej. 

3. Przyjęcie zapasów do magazynu od dostawcy jako przychód zewnętrzny 
dokumentowane jest dowodem „PZ”. Dowód „PZ” sporządza pracownik magazynu  
z chwilą przyjęcia zapasów do magazynu. Wypełniając dowód „PZ” należy zwrócić 
szczególną uwagę na poprawne podanie nazwy przyjmowanego zapasu, symbolu 
indeksu materiałowego oraz prawidłowe określenie danych ilościowych (ilości 
zgłoszonej, wynikającej z dowodu dostawy i ilości otrzymanej, stwierdzonej przy 
przyjęciu przez magazyn). W przypadku wystąpienia różnic między ilością zgłoszoną  
a otrzymaną przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Sporny zapas przyjmuje się  
w depozyt. Dowody „PZ” wystawiane są oddzielnie dla każdej dostawy. 

4. Dokument „PW” jest dokumentem służącym do dokumentowania przychodu 
wewnętrznego zapasów, w szczególności z tytułu przyjęcia wyprodukowanego wyrobu 
gotowego (wydawnictwa) lub przychodu z tytułu ujawnionych nadwyżek 
inwentaryzacyjnych zapasów. Dowód „PW” sporządzany jest w oparciu o kalkulację ceny 
wyrobu gotowego lub w oparciu o protokół ze spisu z natury, w którym ujawniono 
nadwyżki magazynowe.  
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5. Dowód „WZ” jest dokumentem stwierdzającym wydanie zapasów dla zewnętrznego 
odbiorcy. Druk ten ma zastosowanie w szczególności przy sprzedaży i nieodpłatnym 
przekazaniu zapasów na zewnątrz. 

6. Dowody „RW” służą do dokumentowania rozchodu wewnętrznego zapasów z magazynu 
na potrzeby wewnętrzne, w szczególności wydania do zużycia w bieżącej działalności, 
rozchodu z tytułu ujawnionych niedoborów inwentaryzacyjnych zapasów lub wydania do 
fizycznej likwidacji zapasów, które trwale utraciły przydatność. Dowody „RW” 
sporządzany jest na podstawie pisemnego zapotrzebowania, protokołu ze spisu z natury, 
w którym ujawniono niedobory magazynowe lub na podstawie protokołu likwidacji 
zapasów.  

7. Dowody „ZW” służą do udokumentowania zwrotu całości lub części zapasów 
rozchodowanych wcześniej z magazynu, a nie wykorzystanych lub nie rozchodowanych 
na zewnątrz.  

8. Dowody „MM” służą do udokumentowania przesunięcia zapasów między dwoma 
magazynami.  

9. Wszystkie dokumenty dotyczące przychodu i rozchodu zapasów sporządzają osoby do 
tego upoważnione. Dowody te muszą być sporządzone prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalnym, z zachowaniem chronologii operacji obrotu zapasami. 
 

Zasady wystawiania i obiegu dokumentów dotyczących obrotu magazynowego 
 

§ 27 
1. Dowody dokumentujące obrót magazynowy sporządzane są przez pracowników 

jednostek organizacyjnych prowadzących poszczególne magazyny. 
2. Dowody dokumentujące obrót magazynowy sporządzane są w systemie komputerowym 

SIMPLE.ERP, a następnie niezwłocznie drukowane w dwóch (dowody przychodu) lub 
trzech (dowody rozchodu i przesunięcia międzymagazynowego) egzemplarzach.  
Na wydrukowanych dowodach umieszcza się podpisy osoby wystawiającej, osoby 
przyjmującej lub rozchodującej zapas, osoby pobierającej (w przypadku dokumentów 
rozchodowych i przesunięć międzymagazynowych) oraz osoby zatwierdzającej. 

3. Jeden egzemplarz dowodu dokumentującego obrót magazynowy przechowywany jest  
w jednostce organizacyjnej prowadzącej magazyn, a drugi egzemplarz przekazywany jest 
niezwłocznie do Działu Finansowo-Księgowego. W przypadku dokumentów rozchodu 
trzeci egzemplarz przekazywany jest osobie pobierającej dany zapas z magazynu.  

4. Osobami zatwierdzającymi dokumenty obrotu magazynowego są kierownicy jednostek 
organizacyjnych prowadzących poszczególne magazyny. Osoby te dokonują również 
kontroli merytorycznej zatwierdzanych dokumentów. W przypadku rozchodu 
wewnętrznego dokonywanego w oparciu o zgłoszone pisemnie zapotrzebowanie, podpis 
kierownika jednostki organizacyjnej zatwierdzający rozchód składany jest na druku 
zapotrzebowania. W przypadku magazynu Centrum Informatycznego rozchód 
wewnętrzny nastąpić może również w oparciu o wewnętrzne zlecenie naprawy.  

5. Zapotrzebowanie składane jest przez pracowników z co najmniej 1-dniowym 
wyprzedzeniem, w formie papierowej lub elektronicznej. Zamawiający pracownik 
zobowiązany jest odebrać materiały z magazynu w ciągu 5 dni od złożenia 
zapotrzebowania, w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane. 

6. Dokumenty rozchodu wewnętrznego „RW” wystawiane są w trzech egzemplarzach  
w oparciu o zgłaszane pisemnie zapotrzebowanie do właściwego magazynu. Dwa 
egzemplarze, niezwłocznie po wystawieniu, przekazywane są łącznie z pobranym 
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zapasem, do osoby pobierającej, która kwituje odbiór, a następnie zwraca jeden 
podpisany egzemplarz do jednostki organizacyjnej prowadzącej magazyn, zachowując 
drugi egzemplarz. Trzeci egzemplarz przekazywany jest niezwłocznie do Działu 
Finansowo-Księgowego.  

7. Jeden egzemplarz dowodu magazynowego właściwie podpisany, zatwierdzony  
i skontrolowany pod względem merytorycznym, przekazywany jest niezwłocznie do 
Działu Finansowo-Księgowego w celu przeprowadzenia kontroli formalno-rachunkowej.  

8. Do dokumentów „PW” przekazywanych do Działu Finansowo-Księgowego dotyczących 
przyjęcia wyrobów gotowych (wydawnictw) należy dołączyć dokumenty będące 
podstawą do kalkulacji ceny magazynowej wyrobu gotowego. 

9. Osoba upoważniona z Działu Finansowo-Księgowego przeprowadza kontrolę formalno-
rachunkową dowodu magazynowego niezwłocznie po otrzymaniu, przy czym kontrola 
dokumentów „PZ” przeprowadzana jest po otrzymaniu dokumentu zakupu dotyczącego 
danego przyjęcia zapasów. Po przeprowadzeniu kontroli egzemplarz dowodu 
przechowywany jest w Dziale Finansowo-Księgowym. 

10. Pracownicy działu Finansowo-Księgowego dekretują i księgują poszczególne dokumenty 
obrotu magazynowego oraz przechowują je zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wydruk dekretu księgowego jest załączany do właściwego dokumentu. 

11. Powyższe zasady wystawiania i obiegu dokumentów dotyczących obrotu magazynowego 
są stosowane do wszystkich magazynów Uniwersytetu.  
 

ROZDZIAŁ 9 
DOKUMENTY DOTYCZĄCE MAJĄTKU TRWAŁEGO I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH  

I PRAWNYCH 
 

§ 28 
1. Zasady gospodarowania składnikami majątkowymi, w szczególności zasady 

ewidencjonowania i dokumentowania, likwidacji i kasacji oraz zasady odpowiedzialności 
w tym zakresie zostały określone w Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania 
składnikami majątkowymi. 

2. Zasady realizacji projektów, zadań inwestycyjnych i zadań remontowych określone 
zostały w Instrukcji Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  
w Katowicach w sprawie projektów/zadań inwestycyjnych/remontowych.  

3. Operacje dotyczące zbiorów bibliotecznych, bez względu na ich wartość, 
dokumentowane są zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w tym zakresie,  
a w kwestiach nie objętych wewnętrznymi uregulowaniami – zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 
sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

4. Zakup składników majątku trwałego i wartości niematerialnych dokonywany jest zgodnie 
z zasadami określonymi w Instrukcji udzielania zamówień publicznych, a sposób 
dokumentowania zakupu i obiegu dokumentów związanych z zakupem przebiega 
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5. 
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ROZDZIAŁ 10 
DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ I STYPENDIÓW 

 
§ 29 

1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz stypendia dla 
pracowników i stypendia podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego naliczane 
są w Dziale Płac w oparciu ogólnie obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem 
uregulowań wewnętrznych, w tym głównie Regulaminu wynagradzania, na podstawie 
informacji i dokumentów dostarczanych przez Biuro Zarządzania Kadrami oraz inne 
jednostki organizacyjne (zasady omówiono w ust. 3-12).  

2. Stypendia i zapomogi w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (inne 
niż stypendia dla pracowników i stypendia podlegające obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego) realizowane są przez Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami (zasady 
omówiono w ust. 15-20).  

3. Dokumenty stanowiące podstawę naliczenia wynagrodzeń osobowych w Dziale Płac  
to w szczególności: 
1) umowa o pracę; 
2) aneks do umowy o pracę; 
3) rozwiązanie umowy o pracę; 
4) ewidencja czasu pracy; 
5) zaświadczenie o niezdolności do pracy; 
6) wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego; 
7) wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego; 
8) wniosek o przyznanie stałego dodatku zadaniowego, motywacyjnego, dodatku  

za warunki szkodliwe; 
9) wniosek o przyznanie premii specjalnej; 
10) wniosek o przyznanie jednorazowego dodatku zadaniowego lub motywacyjnego; 
11) wykaz osób uprawnionych do dodatku za prowadzenie zajęć w języku obcym; 
12) wykaz godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich; 
13) pismo do realizacji nadgodzin; 
14) pismo o wypłatę wynagrodzenia za recenzje, opinie naukowe, promotorstwo; 
15) lista wynagrodzeń uzupełniających (ze środków Unii Europejskiej); 
16) oświadczenia do rozliczenia ryczałtu samochodowego; 
17) lista nauczycieli akademickich, którym przyznano rektorski grant naukowy; 
18) lista osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

4. Dokumentem stanowiącym podstawę naliczenia wynagrodzeń bezosobowych jest 
umowa cywilnoprawna zawarta z osobą fizyczną oraz wystawiony do tej umowy 
rachunek.  

5. Dokumenty stanowiące podstawę naliczenia stypendiów dla pracowników oraz 
stypendiów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego to przede 
wszystkim: 
1) wykaz doktorantów Szkoły Doktorskiej uprawnionych do stypendiów doktoranckich; 
2) umowa o staż oraz wystawiona do tej umowy karta realizacji stażu. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, opracowywane są w jednostkach 
organizacyjnych innych niż Dział Płac, przez osoby nie będące pracownikami Działu Płac. 
Szczegółowe informacje w zakresie obiegu tych dokumentów oraz przepływu informacji 
z nich wynikających przedstawione zostały w tabeli w załączniku Nr 5 do niniejszej 
Instrukcji. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4 (poza ewidencją czasu pracy 
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pracowników obsługi) oraz pkt 7-8 nie są przekazywane do Działu Płac. Dane z tych 
dokumentów wprowadzane są przez pracowników Biura Zarządzania Kadrami do 
systemu SIMPLE.ERP, gdzie są automatycznie dostępne dla Działu Płac.  

7. Na podstawie danych wynikających z przedstawionych wyżej dokumentów, Dział Płac 
sporządza dokumenty będące podstawą wypłaty wynagrodzeń osobowych, 
wynagrodzeń bezosobowych i stypendiów dla pracowników oraz stypendiów 
podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Dokumenty te to  
w szczególności: 
1) lista płac wynagrodzeń osobowych pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi; 
2) lista płac wynagrodzeń osobowych nauczycieli akademickich; 
3) lista wynagrodzeń bezosobowych; 
4) lista wypłat ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
5) lista wynagrodzeń uzupełniających (ze środków Unii Europejskiej); 
6) lista płac składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów, 

wynikających z ustawowego obowiązku; 
7) lista płac stypendiów doktoranckich, naukowych; 
8) lista płac stypendiów stażowych. 

8. Dokumenty będące podstawą wypłaty wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń 
bezosobowych i stypendiów dla pracowników oraz stypendiów podlegających 
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego sporządzane są w systemie SIMPLE.ERP,  
a następnie podlegają wydrukowi w jednym egzemplarzu, najpóźniej 2 dni robocze przed 
ustaloną datą wypłaty środków; nie dotyczy to listy wypłat ze środków Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, która sporządzana jest najpóźniej 5 dni przed ustaloną 
datą wypłaty środków.  

9. Po wydruku dokumenty te podlegają kontroli formalno-rachunkowej przeprowadzanej 
przez pracownika Działu Płac oraz kontroli merytorycznej przeprowadzanej przez 
kierownika Działu Płac. Przeprowadzenie kontroli należy potwierdzić podpisem osoby 
przeprowadzającej kontrolę.  

10. Dokumenty sporządzone przez Dział Płac po przeprowadzeniu kontroli przekazywane są 
do akceptacji przez kwestora, a następnie do zatwierdzenia przez rektora, prorektora lub 
kanclerza. Zatwierdzone dokumenty przechowywane są w Dziale Płac.  

11. Na podstawie zatwierdzonych dokumentów upoważniony pracownik Działu Płac 
przygotowuje bezpośrednio w systemie bankowości elektronicznej przelewy na 
indywidualne rachunki bankowe osób fizycznych, którym należne jest wynagrodzenie lub 
stypendium. Przelewy te wymagają zatwierdzenia zgodnie z zasadami określonymi  
w rozdziale 7. 

12. W przypadku wystąpienia wynagrodzeń lub stypendiów płatnych gotówką, pracownik 
Działu Płac sporządzający listę wypłat przygotowuje dodatkowo zestawienie osób 
potwierdzających odbiór gotówki. Zestawienie to sporządzane jest w jednym 
egzemplarzu, podpisywane przez osobę sporządzającą i przekazywane kasjerowi  
w czasie zapewniającym terminową wypłatę środków. Osoby pobierające gotówkę  
w kasie Uczelni kwitują własnoręcznym podpisem na zestawieniu odbiór gotówki.  
Po wypłacie środków potwierdzonej przez osoby pobierające, kasjer zwraca zestawienie 
do Działu Płac, gdzie podlega ono przechowywaniu.  

13. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych związanych z działalnością statutową 
Uniwersytetu określa zarządzenie rektora. 
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14. Wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego danych wynikających z dokumentów 
będących podstawą wypłaty wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych  
i stypendiów dla pracowników oraz stypendiów podlegających obowiązkowi 
ubezpieczenia społecznego, dokonywane jest automatycznie w systemie SIMPLE.ERP. 
Pracownik Działu Finansowo-Księgowego importuje dane do modułu finansowo-
księgowego, a następnie weryfikuje prawidłowość automatycznej dekretacji i zgodność 
kwot z otrzymanymi z Działu Płac zestawieniami. Wszelkie nieprawidłowości są 
niezwłocznie wyjaśnianie z Działem Płac. Ostateczna dekretacja dokumentu podlega 
wydrukowi, który podpisywany jest przez pracownika Działu Finansowo-Księgowego 
dokonującego importu danych dotyczących wynagrodzeń i stypendiów. Dekretacja 
traktowana jest jak dowód księgowy własny, o którym mowa w rozdziale 11, i podlega 
przechowywaniu w Dziale Finansowo-Księgowym. 

15. Stypendia i zapomogi w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (inne 
niż stypendia dla pracowników i stypendia podlegające obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego) realizowane są przez Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami  
na podstawie list stypendiów i zapomóg przygotowywanych przez dziekanaty Szkoły 
Studiów I i II Stopnia oraz Szkoły Doktorskiej. Dane wynikające z tych list wprowadzane 
są przez pracowników dziekanatów do systemu służącego ewidencji i obsłudze 
studentów, gdzie są automatycznie dostępne dla Działu Windykacji i Rozliczeń  
ze Studentami.  

16. Następnie pracownicy dziekanatów drukują sporządzone listy w dwóch egzemplarzach  
i przekazują je do kontroli merytorycznej przeprowadzanej przez kierownika Szkoły 
Studiów I i II Stopnia oraz Szkoły Doktorskiej lub przewodniczącego komisji stypendialnej 
dla studentów. Przeprowadzenie kontroli należy potwierdzić podpisem osoby 
przeprowadzającej te czynności. 

17. Po przeprowadzeniu kontroli merytorycznej jeden egzemplarz list przekazywany jest do 
Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami, gdzie podlega kontroli formalno-
rachunkowej przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika oraz do Działu Analiz, 
gdzie podlega weryfikacji z planem rzeczowo-finansowym. Przeprowadzenie kontroli  
i weryfikacji należy potwierdzić podpisem osoby przeprowadzającej te czynności. Drugi 
egzemplarz pozostaje w działach sporządzających listy wypłat.  

18. Dokumenty sporządzone przez dziekanaty Szkoły Studiów I i II Stopnia oraz Szkoły 
Doktorskiej, po przeprowadzeniu kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz  
weryfikacji, przekazywane są do akceptacji przez kwestora, a następnie do zatwierdzenia 
przez rektora, prorektora lub kanclerza. Zatwierdzone dokumenty przechowywane są  
w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami.  

19. Na podstawie zatwierdzonych dokumentów upoważniony pracownik Działu Windykacji  
i Rozliczeń ze Studentami przygotowuje w systemie służącym ewidencji i obsłudze 
studentów przelewy na indywidualne rachunki bankowe, które są następnie 
importowane do systemu bankowości elektronicznej. Przelewy te wymagają 
zatwierdzenia zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7. 

20. Wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego danych wynikających z dokumentów 
będących podstawą wypłaty stypendiów i zapomóg dokonywane jest ręcznie przez 
pracownika Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami i nie podlega dalszej weryfikacji 
w Dziale Finansowo-Księgowym. Ostateczna dekretacja dokumentu podlega wydrukowi, 
który podpisywany jest przez pracownika Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami 
dokonującego wprowadzenia danych dotyczących stypendiów i zapomóg. Dekretacja 
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traktowana jest jak dowód księgowy własny, o którym mowa w rozdziale 11, i podlega 
przechowywaniu w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami.  

21. Pozostałe dokumenty powstające w związku z zatrudnianiem pracowników i naliczaniem 
wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz stypendiów, w tym dokumenty 
sporządzane z tytułu realizacji przez Uniwersytet obowiązków płatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych, płatnika zasiłków oraz płatnika składek, nie stanowią 
dokumentów finansowo-księgowych, w związku z czym nie zostały uregulowane  
w niniejszej Instrukcji.  

 

ROZDZIAŁ 11 
DOWODY KSIĘGOWE WŁASNE 

 
§ 30 

1. Dowody księgowe własne sporządzane są w jednostkach organizacyjnych podległych 
kwestorowi.  

2. Dowody księgowe własne mogą mieć charakter dowodów wewnętrznych lub dowodów 
zewnętrznych. Dowody księgowe własne wewnętrzne służą ujęciu w księgach operacji 
rozliczeniowych lub innych zapisów, w szczególności wynikających z ewidencji 
analitycznych, zapisów dotyczących rozliczenia kosztów, różnic kursowych, rezerw, 
odpisów aktualizujących, korekt błędnych zapisów. Dowody księgowe własne 
zewnętrzne kierowane są do jednostek zewnętrznych w celu zgodnego ujęcia operacji  
w księgach, naliczenia obciążeń bądź w celu potwierdzenia salda lub wezwania do 
zapłaty. 

3. Dowody księgowe własne wewnętrzne to w szczególności: 
1) polecenie księgowania PK; 
2) zestawienie wewnętrzne; 
3) dowód wewnętrzny; 
4) protokół z weryfikacji salda.  

4. Polecenie księgowania PK jest podstawowym dowodem księgowym własnym 
wewnętrznym. Polecenie księgowania sporządzane jest na bieżąco w miarę potrzeb  
i stanowi podstawę zapisów sum zbiorczych w księgach rachunkowych, wynikających  
z zestawień, a także rozliczeń wewnętrznych bądź też korekt wcześniejszych zapisów.  
Polecenie księgowania może być wystawiane celem ujęcia m.in. poniższych operacji, jeśli 
nie zostały one uprzednio ujęte w oparciu o zautomatyzowane schematy księgowań: 
1) amortyzacji i umorzeń; 
2) wynagrodzeń z obciążeniami; 
3) rozliczeń i przeniesienia kosztów i przychodów; 
4) różnic kursowych; 
5) zarachowania kosztów i przychodów, ujmowanych jako rozliczenia międzyokresowe 

kosztów lub przychodów, w części przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy; 
6) rezerw, odpisów aktualizujących; 
7) sprostowań błędnych zapisów w księgach rachunkowych; 
8) rozliczenia wyniku finansowego na podstawie uchwały; 
9) innych zapisów w księgach rachunkowych, które nie zostały udokumentowane 

pozostałymi wskazanymi w niniejszej Instrukcji dowodami źródłowymi.  
5. Polecenie księgowania sporządzane jest w jednym egzemplarzu przez pracowników 

jednostek organizacyjnych podległych kwestorowi. Dowód PK po sporządzeniu 
podpisywany jest przez osobę sporządzającą, następnie przekazywany do kontroli 
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merytorycznej i formalno-rachunkowej przez kierownika danej jednostki organizacyjnej, 
który poświadcza przeprowadzenie kontroli podpisem. Po przeprowadzeniu kontroli 
polecenia księgowania przekazywane są do zatwierdzenia przez kwestora, a następnie 
zwracane są do właściwej jednostki organizacyjnej podległej kwestorowi, gdzie są 
księgowane i przechowywane. Do dowodu załącza się wydruk dekretu księgowego. 

6. W księgach rachunkowych Uniwersytetu powstają również zapisy wprowadzane 
automatycznie z innych modułów oprogramowania SIMPLE.ERP. Zapisy te dotyczą: 
1) operacji związanych ze zmianami w stanie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także ich amortyzacji i umorzenia – wprowadzane  
z modułu „Majątek trwały”; 

2) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z obciążeniami oraz stypendiów – 
wprowadzane z modułu „Personel”; 

3) operacji związanych z zapasami materiałów i wyrobów gotowych, a także faktur 
sprzedaży – wprowadzane z modułu „Obrót towarowy”; 

4) not obciążeniowych – wprowadzane z modułu „Finanse”. 
7. Dekretacja wprowadzona do ksiąg rachunkowych w oparciu o zautomatyzowane 

schematy księgowań podlega wydrukowi, podpisaniu przez osobę dokonującą importu  
i przechowywaniu w Dziale Finansowo-Księgowym, w miarę możliwości łącznie  
z dokumentami źródłowymi, na podstawie których została ujęta w księgach. Dekretacja 
traktowana jest jak dowód księgowy własny. 

8. Zestawienie wewnętrzne wystawiane jest w celu ujęcia podstawy opodatkowania  
i podatku VAT należnego w ewidencjach służących rozliczaniu i deklarowaniu podatku 
VAT w sytuacjach, gdy kwoty te nie wynikają bezpośrednio z innych dowodów sprzedaży, 
a przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nakładają obowiązek ich wykazania. 
Zestawienie wewnętrzne stanowi również podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych 
kwoty podatku VAT należnego wykazanego na tym zestawieniu. W Uniwersytecie 
wystawia się zestawienia wewnętrzne m.in. z tytułu wystąpienia następujących zdarzeń:  
1) świadczenie usług edukacyjnych; 
2) świadczenie usług w zakresie kształcenia oraz dostawy towarów i świadczenia usług 

ściśle z tymi usługami kształcenia związanych, innych niż usługi edukacyjne, w części  
nie udokumentowanej fakturami zewnętrznymi; 

3) świadczenie innych usług lub dostawa towarów na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej nieudokumentowane fakturami 
zewnętrznymi; 

4) świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz pracowników i członków ich rodzin; 
5) nieodpłatne przekazanie wydawnictw; 
6) świadczenie usług turystycznych opodatkowanych w systemie VAT marża; 
7) inne nieodpłatne przekazanie; 
8) nieodpłatne użyczenie. 

9. Zestawienie wewnętrzne wystawiane jest przez pracownika Działu Finansowo-
Księgowego na koniec miesiąca w jednym egzemplarzu, odrębnie dla każdego rodzaju 
zdarzeń, na podstawie zbiorczych zestawień operacji przeprowadzonych w danym 
miesiącu. Zestawienie wewnętrzne podpisywane jest przez osobę sporządzającą i nie 
podlega dalszej kontroli i zatwierdzaniu. Jeśli z danego zestawienia wynika obowiązek 
ujęcia podatku VAT należnego w księgach rachunkowych, do zestawienia dołącza się 
dekret księgowy. Zestawienie przechowywane jest w Dziale Finansowo-Księgowym.  

10. Dowód wewnętrzny to dokument techniczny wystawiany przez pracownika Działu 
Finansowo-Księgowego, na bieżąco w jednym egzemplarzu, dotyczący operacji 
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stanowiących import usług lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu 
ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie którego nalicza się i ujmuje  
w ewidencjach VAT podstawę opodatkowania oraz podatek VAT. Dowód wewnętrzny 
stanowi również podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych kwoty podatku VAT 
należnego i naliczonego wykazanego na tym dowodzie. Dowód wewnętrzny 
podpisywany jest przez osobę sporządzającą i nie podlega dalszej kontroli  
i zatwierdzaniu. Do dowodu dołącza się dekret księgowy, jeśli z danego dowodu wynika 
obowiązek ujęcia podatku VAT w księgach rachunkowych. Dowód wewnętrzny 
przechowywany jest w Dziale Finansowo-Księgowym. 

11. Protokół z weryfikacji salda sporządzany jest w celu potwierdzenia przeprowadzenia 
inwentaryzacji drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacji wartości. Protokół weryfikacji salda można sporządzać dla 
pojedynczego konta lub dla zespołu kont, przy czym z protokołu powinno wynikać jakie 
salda (nazwa i kwota) zostały poddane weryfikacji, czy stwierdzono różnice, a jeśli takie 
wystąpiły, to w jaki sposób zostały rozliczone oraz kto przeprowadził weryfikację. 
Wskazanie pozycji, które należy objąć inwentaryzacją w drodze weryfikacji zamieszczone 
zostało w Instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników 
majątkowych. Terminy sporządzania protokołów z weryfikacji określane są  
w harmonogramie prac bilansowych.  

12. Dowody księgowe własne zewnętrzne sporządzane są w dwóch lub trzech egzemplarzach 
przez pracowników jednostek organizacyjnych podległych kwestorowi. Po 
przeprowadzeniu kontroli dowody księgowe własne przekazywane są do akceptacji przez 
kwestora i do zatwierdzenia przez rektora, prorektora lub kanclerza. Następnie wszystkie 
egzemplarze zwracane są do właściwej jednostki organizacyjnej, która jeden egzemplarz 
kieruje do odbiorcy zewnętrznego, a pozostałe egzemplarze przechowuje we własnej 
dokumentacji (z wyjątkiem sytuacji, gdy oba egzemplarze są kierowane do odbiorcy 
zewnętrznego – por. niżej). W przypadku gdy dowód podlega ujęciu w księgach, załącza 
się niego wydruk dekretu księgowego. 

13. Podstawowymi dowodami księgowymi własnymi zewnętrznymi, które mogą wystąpić  
w Uniwersytecie są: 
1) nota odsetkowa; 
2) nota obciążeniowa/nota księgowa; 
3) wezwanie do zapłaty; 
4) druk kompensaty; 
5) potwierdzenie salda. 

14. Nota odsetkowa wystawiana jest w przypadku opóźnienia w zapłacie należności przez 
dłużnika. Nota odsetkowa jest dowodem dokumentującym naliczenie odsetek zwłoki 
oraz jednocześnie wezwaniem dłużnika do ich uregulowania. Nota odsetkowa 
sporządzana jest w dwóch egzemplarzach i opatrywana podpisem osoby sporządzającej, 
kwestora oraz rektora, prorektora lub kanclerza jako osoby zatwierdzającej. Postawą  
do ustalenia wysokości odsetek i ich naliczenia są zewnętrzne przepisy prawa oraz 
regulacje wewnętrzne, które szczegółowo określają zasady oraz procedury postępowania 
w zakresie monitoringu i windykacji należności.  

15. Nota obciążeniowa służy do udokumentowania: 
1) zwrotu poniesionych kosztów (np. zwrot kosztów podróży służbowych) obciążających 

inne jednostki zewnętrzne lub pracowników; 
2) obciążenia dostawców zgodnie z zawartymi umowami tytułem naliczonych kar 

umownych lub tytułem rekompensat za koszty dochodzenia wierzytelności; 
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3) innych operacji, w stosunku do których nie jest zasadne wystawienie faktury. 
16. W żadnym wypadku nie można udokumentować notą obciążeniową czynności, które są 

opodatkowane podatkiem VAT. 
17. Nota obciążeniowa powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

1) nazwy i adresy wystawcy i jednostki obciążanej; 
2) datę i miejscowość wystawienia noty; 
3) numer kolejny noty oznaczonej jako „NOTA OBCIĄŻENIOWA”; 
4) tytuł obciążenia; 
5) kwotę należności ogółem, wyrażoną cyframi i słownie; 
6) warunki i termin płatności ze wskazaniem numeru rachunku bankowego. 

18. Nota obciążeniowa wystawiana jest w trzech egzemplarzach przez pracowników 
jednostek organizacyjnych podległych kwestorowi. Nota opatrywana jest podpisem 
osoby sporządzającej, kwestora oraz rektora, prorektora lub kanclerza jako osoby 
zatwierdzającej. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla adresata, drugi pozostaje  
w Dziale Finansowo-Księgowym celem zaksięgowania (do tego egzemplarza dołącza się 
wydruk dekretu księgowego), trzeci egzemplarz przechowywany jest również w Dziale 
Finansowo-Księgowym wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wystawienia noty.  

19. Noty obciążeniowe wystawiają pracownicy jednostek organizacyjnych podległych 
kwestorowi na podstawie własnych kalkulacji lub pisemnej informacji jednostki 
organizacyjnej właściwej w danej sytuacji. Do pisemnej informacji powinny być załączone 
wszystkie niezbędne kopie dokumentów, na podstawie których możliwe będzie 
sprawdzenie zasadności i prawidłowości wystawienia noty. 

20. Dział Finansowo-Księgowy prowadzi rejestr wystawionych not obciążeniowych, nadaje 
notom dekrety księgowe i wprowadza do systemu Finansowo-Księgowego. 

21. Nota księgowa jest formą noty obciążeniowej i jest sporządzana jest przez pracowników 
Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami w celu przekazania informacji o wypłacie 
stypendiów ze środków obcych podmiotom przyznającym te środki. Nota opatrywana 
jest podpisem osoby sporządzającej, kwestora oraz rektora, prorektora lub kanclerza 
jako osoby zatwierdzającej. Nota księgowa sporządzana jest w dwóch egzemplarzach – 
jeden egzemplarz przeznaczony jest dla adresata, drugi pozostaje w celach 
dokumentacyjnych w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami wraz z dokumentacją 
stanowiącą podstawę wystawienia noty. Nota księgowa nie podlega ujęciu w księgach 
rachunkowych.  

22. Wezwanie do zapłaty służy do udokumentowania wezwania dłużnika do zapłaty 
nieuregulowanej należności. Wezwanie do zapłaty sporządzane jest w dwóch 
egzemplarzach. Postawą do sporządzenia wezwania do zapłaty są zewnętrzne przepisy 
prawa oraz regulacje wewnętrzne, które szczegółowo określają zasady oraz procedury 
postępowania w zakresie monitoringu i windykacji należności. Wezwania do zapłaty  
w stosunku do wszystkich wierzytelności sporządzają pracownicy Działu Windykacji  
i Rozliczeń ze Studentami, a ich zatwierdzenia dokonuje kierownik Działu na podstawie 
upoważnienia.   

23. Druk kompensaty sporządzany jest w celu potrącenia wzajemnych rozrachunków,  
w sytuacji gdy Uniwersytet posiada jednocześnie należności i zobowiązania wobec tego 
samego kontrahenta. Druk kompensaty sporządzany jest w dwóch egzemplarzach  
i opatrywany podpisem osoby sporządzającej, kwestora oraz rektora, prorektora lub 
kanclerza jako osoby zatwierdzającej. Kompensata może być dokonywana jako 
kompensata umowna przeprowadzana na podstawie umowy zawartej między stronami, 
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w kwotach i terminach określonych tą umową, bądź jako kompensata jednostronna 
uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego.  

24. Potwierdzenie salda dokumentuje przeprowadzenie uzgodnienia rozrachunków. 
Potwierdzenie salda sporządzane jest na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości, 
który nakazuje przeprowadzenie inwentaryzacji należności drogą uzyskania od 
kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu 
wierzytelności (w tym również z tytułu odsetek, kar umownych itp.) oraz wyjaśnienia  
i rozliczenia ewentualnych różnic. Potwierdzenie salda sporządzane jest w dwóch 
egzemplarzach oznaczonych jako odcinek A i odcinek B. Odcinek A opatrywany jest 
podpisem osoby sporządzającej oraz kwestora. Oba egzemplarze przesyłane są do 
kontrahenta, a następnie kontrahent odsyła odcinek B z potwierdzeniem zgodności salda 
lub wskazaniem różnic między stanem rozrachunków figurujących w księgach 
rachunkowych Uniwersytetu, podanym w potwierdzeniu salda, a stanem rozrachunków 
figurującym w jego ewidencji księgowej. Odcinek A pozostaje w dokumentacji 
kontrahenta. 

25. Potwierdzenia salda nie są sporządzane w stosunku do należności spornych  
i wątpliwych, należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz należności  
z tytułów publicznoprawnych. Termin sporządzenia i przesłania potwierdzeń sald 
określany jest przez kwestora w corocznie sporządzanym harmonogramie prac 
bilansowych.  

26. W przypadku ujawnienia niezgodności w potwierdzeniu sald Dział Finansowo-Księgowy 
ma obowiązek je wyjaśnić i rozliczyć powstałe różnice. Jeżeli istnieje konieczność 
dokonania korekt wpływających na zmianę stanu należności, korekty te wprowadza się 
do ksiąg rachunkowych tego roku, którego dotyczyło potwierdzenie salda.  

27. W związku z tym, że ustawa o rachunkowości nie przewiduje tzw. milczącego 
potwierdzenia salda, brak odpowiedzi kontrahenta na wezwanie do potwierdzenia 
prawidłowości stanu wzajemnych rozrachunków nie może być traktowany na równi  
ze stwierdzeniem ich poprawności. Jeżeli kontrahent nie odeśle potwierdzenia salda, 
wyznaczony pracownik Działu Finansowo-Księgowego dokonuje weryfikacji stanu 
rozrachunków na podstawie posiadanych dokumentów księgowych.  

28. W celu kontroli przebiegu uzgodnień rozrachunków należy sporządzić zestawienie,  
w którym winny być ujęte:  
1) nazwy i numery kont księgowych, na których księgowane są rozrachunki  

z kontrahentami, do których zostały wysłane potwierdzenia salda; 
2) daty („stan na dzień”) i kwoty wynikające z wysłanych potwierdzeń; 
3) informacje wynikające z otrzymanych od kontrahentów odcinków B potwierdzenia 

salda w zakresie potwierdzenia pozytywnej weryfikacji dokonanej przez kontrahenta 
lub wyjaśnienie różnic między stanem rozrachunków figurującym w księgach 
rachunkowych Uniwersytetu podanym w potwierdzeniu salda a stanem 
rozrachunków figurującym w ewidencji księgowej kontrahenta. 

 

 

 

 

 



53 

 

ROZDZIAŁ 12  
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Ogólne zasady opracowywania planu rzeczowo-finansowego 

 

§ 31 

1. Uniwersytet prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu 
rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

2. Plan rzeczowo-finansowy w wersji wstępnej, a następnie plan rzeczowo-finansowy,  
po zaopiniowaniu przez radę uczelni, ustala rektor.  

3. Plan rzeczowo-finansowy sporządza się uwzględniając przyznane środki w postaci 
subwencji, dotacji i innych środków z budżetu państwa oraz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego lub ich związków, środków na realizację projektów 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  
a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz planowanych przychodów 
własnych. 

4. Plan rzeczowo-finansowy obejmuje przychody i koszty podstawowej działalności 
operacyjnej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, 
wynik finansowy, informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz fundusze. 

5. Rada Uczelni opiniuje plan rzeczowo-finansowy, a także zatwierdza sprawozdanie  
z wykonania planu rzeczowo-finansowego. 

6. Rektor może dokonywać zmian w planie rzeczowo-finansowym na zasadach określonych 
w przepisach o finansach publicznych i w Statucie.  

7. Podstawę dokonania korekty planu rzeczowo-finansowego stanowić może zmiana 
wysokości przyznanych środków finansowych w postaci subwencji i/lub dotacji 
budżetowych lub w przypadku gdy wystąpią istotne zmiany wpływające na wielkości 
zawarte w planie. 

8. Plan rzeczowo-finansowy wiąże wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu, dla 
których zostały określone środki na poszczególne rodzaje działalności i z tego tytułu 
kierownicy tych jednostek ponoszą odpowiedzialność. Kierownicy odpowiedzialni są za 
celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych pozostających w ich dyspozycji. 

9. Stosowane w procesie opracowywania planu rzeczowo-finansowego określenia 
oznaczają: 
1) plan rzeczowo-finansowy w wersji wstępnej – dokument stanowiący podstawę 

gospodarki finansowej Uczelni do czasu ustalenia rocznego planu rzeczowo-
finansowego; 

2) plan rzeczowo-finansowy – dokument sporządzany na podstawie wzoru 
udostępnionego przez ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 
po przyznaniu subwencji na dany rok. 
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Procedury, etapy i obieg dokumentów w procesie opracowywania planu rzeczowo-
finansowego 

 
§ 32 

1. Pierwszy etap opracowywania planu rzeczowo-finansowego na dany rok obrotowy 
obejmuje następujące czynności: 
1) określenie i zgłoszenie przez wnioskodawców potrzeb jednostek organizacyjnych, 

zespołów i stanowisk oraz potrzeb związanych z wykonaniem określonego 
(zleconego) zadania i przekazanie tych informacji do jednostek organizacyjnych 
realizujących zamówienia. W przypadku braku możliwości określenia potrzeb przez 
wnioskodawcę, jednostka organizacyjna realizująca zamówienia, jeśli posiada do 
tego przesłanki, określa potrzeby wnioskodawcy na poziomie zrealizowanych dla 
niego potrzeb w roku poprzednim; 

2) przygotowanie przez jednostki organizacyjne realizujące zamówienia zestawienia 
przychodów i kosztów w układzie planu rzeczowo-finansowego na podstawie wzorów 
przekazanych przez Dział Analiz. Zgłoszone potrzeby muszą być na tym etapie 
przeanalizowane, również w oparciu o dotychczasowe doświadczenia jednostek 
organizacyjnych realizujących zamówienia w danym zakresie, z uwzględnieniem 
założeń wynikających z przyjętej strategii rozwoju Uniwersytetu, uchwał senackich, 
wniosków komisji senackich, dyspozycji kolegium rektorskiego, zarządzeń; 

3) przekazanie przez jednostki organizacyjne realizujące zamówienia zweryfikowanych 
zestawień przychodów i kosztów w odpowiednich wymaganych układach do Działu 
Analiz; 

4) opracowanie przez Dział Analiz projektu wersji wstępnej planu rzeczowo- 
finansowego (w oparciu o zebrane potrzeby zgłoszone przez jednostki realizujące 
zamówienia i ich analizę pod nadzorem kwestora); 

5) przedstawienie projektu wersji wstępnej planu rzeczowo-finansowego kierownictwu 
Uczelni, a następnie naniesienie ewentualnych poprawek wynikających z uwag, 
wniosków i opinii wniesionych przez kierownictwo; 

6) przedstawienie wersji wstępnej planu rzeczowo-finansowego radzie uczelni w celu 
zaopiniowania; 

7) przedłożenie zaopiniowanej przez radę uczelni wersji wstępnej planu rzeczowo- 
finansowego do ustalenia przez rektora; 

8) ustalenie przez rektora planu rzeczowo-finansowego w wersji wstępnej w formie 
zarządzenia. 

2. Drugi etap opracowywania planu rzeczowo-finansowego obejmuje następujące 
czynności: 
1) przedstawienie przez rektora jednostkom realizującym zamówienia planu rzeczowo-

finansowego w układzie poszczególnych budżetów; 
2) skierowanie pism do jednostek realizujących zamówienia z prośbą o weryfikację  

i analizę przypisanych im budżetów oraz udzielenie odpowiedzi do Działu Analiz  
do dnia wskazanego przez kwestora.  

3. Trzeci etap opracowywania planu rzeczowo-finansowego ma na celu przygotowanie 
ostatecznej wersji planu. W tym celu podejmowane są poniższe działania: 
1) przeprowadzenie przez Dział Analiz analizy zweryfikowanych budżetów złożonych 

przez jednostki realizujące zamówienia; 
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2) przedstawienie kierownictwu Uczelni projektu planu rzeczowo-finansowego,  
a następnie naniesienie ewentualnych poprawek wynikających z uwag, wniosków  
i opinii wniesionych przez kierownictwo; 

3) przygotowanie projektu ostatecznej wersji planu rzeczowo-finansowego  
i przedstawienie do zaopiniowania radzie uczelni; 

4) wydanie opinii przez radę uczelni; 
5) ustalenie planu wydanego w formie zarządzenia przez rektora; 
6) przekazanie informacji przez rektora dotyczących wysokości przyznanych środków 

finansowych dla jednostek organizacyjnych realizujących zamówienia na podstawie 
przyjętego planu rzeczowo-finansowego; 

7) wysyłka planu rzeczowo-finansowego w systemie POL-on. 
4. Trzeci etap opracowywania planu rzeczowo-finansowego powinien następować  

w momencie posiadania informacji o wysokości subwencji przyznanej na dany rok 
kalendarzowy.  

5. Po zakończeniu roku kalendarzowego sporządzane jest sprawozdanie z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego, które podlega zatwierdzeniu przez radę uczelni i wysłaniu  
w systemie POL-on w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, za który 
jest składane. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

1) Wzory pieczątek (nadruków) na dokumentach zakupu 
2) Wykaz źródeł finansowania 
3) Schemat obiegu dokumentów zakupu 
4) Schemat obiegu dokumentów sprzedaży 
5) Kontrola i obieg dokumentów – zestawienia tabelaryczne 
 


