
Zarządzenie nr 37/2019 

Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 21 listopada 2019 roku. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian  
w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  

w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu 

 
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911 t.j. z dnia 2017.10.13) oraz 
na podstawie art. 40 ust.4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10), zarządza się co następuje: 
 
 

§ 1 
 
W dokumentacji przyjętych Zasad (polityki) rachunkowości dla II Liceum Ogólnokształcącego, 
ul. Matejki 19, Kędzierzyn-Koźle (załącznik nr 12 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 
2017 roku), wprowadza się rozdział, któremu nadaje się numer IX o następującym brzmieniu: 

 

ZASADY UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW 

FINANSOWANYCH LUB WSPÓŁFINANSOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANYCH 

PRZEZ  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

W RAMACH PROGRAMÓW  PO WER I ERAZMUS+ 
 

1. Obsługa finansowo-księgowa jednostki realizującej projekt „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów” w ramach Programu PO WER oraz projekt „Twarzą w twarz (…)” 
w ramach Programu ERAZMUS+ prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Usług 
Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie 
z zasadami (polityki) rachunkowości przyjętymi przez CUW w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
2. Na potrzeby Projektów jednostka posiada wyodrębnione rachunki bankowe, z których 

dokonywane są płatności związane z realizacją Projektów. 
 

3. Dla zadań realizowanych w ramach Partnerskich Projektów ERAZMUS+ i PO WER 
wskazana jest czwarta cyfra klasyfikacji budżetowej, która mówi o źródle finansowania:  
 

a. cyfra „1” – dla operacji finansowanych ze środków pochodzących  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu ERAZMUS+  
pn. „Twarzą w twarz (…)”,  



b. cyfra „7” – dla operacji finansowanych ze środków pochodzących  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu  
PO WER pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, 

c. cyfra „9” – dla operacji finansowanych ze środków Budżetu Państwa 
w ramach realizowanego projektu PO WER pn. „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów”. 

 
Wydatki na zadania realizowane w jednostce w ramach projektu, ujmowane są 
zgodnie z zatwierdzonym planem, w poszczególnych paragrafach.  
Do obowiązującego planu kont, mogą być wprowadzane dodatkowe konta 
syntetyczne i analityczne dotyczące projektu wg wymagań zawartych w podpisanej 
umowie.  

 
4. Jednostka będąca beneficjentem, otrzymuje środki na dofinansowanie Projektu  

w formie dotacji zgodnie z zapisami umowy finansowej zawartej pomiędzy: 
a. Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, 
b. organem prowadzącym reprezentowanym przez Starostę Powiatu, 
c. beneficjentem, reprezentowanym przez Dyrektora Jednostki. 

 
5. Wydatki kwalifikuje się zgodnie z umową Projektu. Do wydatków kwalifikowanych 

zalicza się te wydatki które: 
a. są uwzględnione w budżecie Projektu i umowie o dofinansowanie, 
b. są niezbędne do realizacji Projektu, 
c. są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania. 

 
6. Dowody księgowe dotyczące projektów: 

a. faktury VAT, 
b. rachunki, 
c. paragony fiskalne, 
d. rozliczenia podróży służbowych krajowych i zagranicznych, 
e. listy wynagrodzeń, 
f. dowody naliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

oraz podatku, 
g. inne dowody wynikające z przepisów, 
h. dowody zastępcze dla przysługujących ryczałtów na wydatki. 

 
7. Dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione wydatki winny być 

opisane w taki sposób, aby widoczny był związek wydatku z realizacją Projektu. 
Ponadto na dowodach księgowych muszą znajdować się potwierdzenia dokonanej 
kontroli formalnej, rachunkowej i merytorycznej oraz wskazanie dekretacji operacji 
księgowej zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości, 
oraz wolne od błędów rachunkowych (art.22 ustawy o rachunkowości).  
Paragon fiskalny może być dowodem księgowym, musi zawierać wymagane elementy 
(Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019r. w sprawie kas fiskalnych), 
powinien być czytelny i musi umożliwiać nabywcy sprawdzenie prawidłowości 
dokonanej transakcji (dane nabywcy jednostka uzupełnia sama). Taki sposób 
dokumentowania dotyczy zakupów, gdy nie jest możliwe uzyskanie rachunku czy  
też faktury. 
W zakresie działalności projektowej w jednostce prowadzi się dzienniki odrębnie dla 
każdego projektu: 



a. dla operacji finansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu ERAZMUS+ pn. „Twarzą w twarz 
(…)” wyodrębniono dziennik o nazwie ERAZMUS+ II LO „Twarzą  
w twarz”, 

b. dla operacji finansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w PO WER w ramach projektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów” wyodrębniono dziennik o nazwie EFS II LO projekt 
mobilność.  

 

8. Do ewidencji stanu środków przeznaczonych na realizację projektu ERAZMUS+ pn. 
„Twarzą w twarz (…)”  służy konto 130-3COME – COMENIUS, ERAZMUS 
z odpowiednią dla tych środków czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy 
opis kont w rozdziale III i IV polityki rachunkowości II LO. 

 
9. Do ewidencji stanu środków przeznaczonych na realizację projektu PO WER pn. 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” służy konto 130-4PROJ – Projekt PO WER 
z odpowiednią dla tych środków czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy 
opis kont w rozdziale III i IV polityki rachunkowości II LO. 

 
10. Zatwierdzone do wypłaty dowody księgowe są dyspozycją do polecenia przelewu na 

wskazane konto bankowe. Polecenia przelewu podlegają kontroli formalnej poprzez 
akceptację podpisami osób upoważnionych zgodnie z karta wzorów podpisów złożoną 
w banku. 

 
11. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 
dzień wypłaty zaliczki w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość 
przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej. 

 
12. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich 

wartości na walutę polską, a wynik tego przeliczenia powinien zostać umieszczony na 
dowodzie księgowym. 

 
13. Niewykorzystane przez jednostkę środki finansowe na koniec roku budżetowego 

przekazywane są na konto Starostwa Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 
 

14. Oryginały dokumentów finansowo-księgowych przechowywane są w siedzibie 
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych przy ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu, 
zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.  

 
§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Usług 
Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 
2019 roku. 
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