
Zarządzenie nr 15/2018 
Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 27 czerwca 2018 r.  
 

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

w PCPR 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 13.10.2018 r.) oraz na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. z dnia 10.11.2017 r.), 
zarządza się co następuje: 
 
 

§ 1 

W związku z zawarciem Umowy Nr RPOP.08.01.00-16-0024/17 w dniu 23 maja 2018 roku 

pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu a Powiatem Kędzierzyńsko-

Kozielskim dotyczącej realizacji projektu partnerskiego „Bliżej rodziny i dziecka – II 

edycja” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-

Koźlu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-

2020,  

 oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna,  

 działanie 8.1,  

 typ projektu „Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze 

oraz wsparcie pieczy zastępczej” 

oraz koniecznością realizacji ww projektu zgodnie z wymogami zawartej umowy,  

do zakładowego planu kont Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-

Koźlu, ul. Skarbowa 4 (załącznik nr 1 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku), 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Wyodrębniono osobny dziennik o nazwie PROJEKT EFS, 

2. Dodano konta: 

 223-02 - Środki na wydatki „Bliżej rodziny i dziecka”,  

 137 - rachunek projektu „Bliżej rodziny i dziecka”, w podziale na konta analityczne: 

 137-01 – Wydatki projektu „Bliżej rodziny i dziecka”, 

 137-02 – Środki na wydatki „Bliżej rodziny i dziecka”, 

 

Konto 137-01 – Wydatki projektu „Bliżej rodziny i dziecka”.  

Na stronie Ma konta ujmuje się zrealizowane wydatki budżetowe dotyczące projektu zgodnie 

z planem finansowym. Ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków 



budżetowych z czwartą cyfrą „7” i/lub „9”, w korespondencji z właściwymi kontami 

zespołów 1, 2, 3, 4, 7 lub 8. 

 

Konto 137-02 – Środki na wydatki „Bliżej rodziny i dziecka”, 

na stronie Wn konta 137-02 ujmuje się wpływy środków pieniężnych otrzymanych na 

realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym, w korespondencji 

z kontem 223 oraz zwrotu wydatków roku bieżącego. Ewidencja szczegółowa według 

podziałek klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „7” i/lub „9”. 

 

Konto 223-02 – Rozliczenie wydatków „Bliżej rodziny i dziecka”, 

na stronie Ma konta 223-02 ujmuje się wpływy środków pieniężnych otrzymanych na 

realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym. Ewidencja szczegółowa 

według podziałek klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „7” i/lub „9”. 

 

Zapisy na kontach są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym 

musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. 

 

Na koncie 137 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do 

błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis 

ujemny. 

 

Konto 137 służy do ewidencji wpływów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku 

projektu jednostki samorządu terytorialnego. Ewidencja szczegółowa do konta 137 jest 

prowadzona na kontach analitycznych, w szczegółowości planu finansowego wydatków wg 

klasyfikacji budżetowej. 

 

Konto 137 może wykazywać saldo WN, które oznacza stan środków pieniężnych na 

rachunku projektu jednostki budżetowej w podziale na źródła ich pochodzenia. 

 

§ 2 

Zasady dotyczące realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych  

ze środków budżetu Unii Europejskiej 

 

1) Obsługa finansowo-księgowa jednostki realizującej projekt w ramach programów 

finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej prowadzona 

jest przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie 

z przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości. 

Do zadań księgowej projektu należy w szczególności: przestrzeganie zapisów umowy 

o dofinansowanie projektu, prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu 

w sposób przejrzysty i zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie, tak aby możliwa 

była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem. 

 



2) Do realizacji operacji finansowych służy wyodrębniony rachunek bankowy, z którego 

dokonywane są płatności związane z realizacją projektu. 

 

3) Wydatki na zadania realizowane w ramach Projektu, ujmowane są zgodnie z otrzymanym 

planem finansowym (dział, rozdział, paragraf), w paragrafach z odpowiednią dla tych 

środków czwartą cyfrą: 

a) cyfra „7” dla operacji finansowanych ze środków europejskich pochodzących 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

b) cyfra „9” dla operacji finansowanych ze środków krajowych. 

W uzasadnionych przypadkach, do obowiązującego planu kont, mogą być wprowadzone 

dodatkowe konta syntetyczne i pozabilansowe dotyczące projektu. 

Wydatki na zadania realizowane w ramach Projektu, ujmowane są w wyodrębnionym 

dzienniku. 

 

4) Dofinansowanie na realizację Projektu niewykorzystane na koniec roku budżetowego, 

przekazywane jest na rachunek Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

 

5) Rozliczanie wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu dokonywane jest na 

podstawie wniosku o płatność Lidera. Częstotliwość składania wniosków o płatność określa 

umowa o dofinansowanie Projektu. 

 

6) Jednostka będąca partnerem projektu, otrzymuje środki na finansowanie projektu w formie 

dotacji zgodnie z zapisami umowy finansowej. 

 

7) 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. 

 

Dowody księgowe dotyczące projektu – postanowienia ogólne. 

 

1. Dowody księgowe obce, tj.: 

 faktury VAT, 

 rachunki,  

 rozliczenia podróży służbowych, 

 listy wynagrodzeń, 

 dowody naliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 

podatku, 

 inne dowody wynikające z przepisów 



2.  Dowody księgowe własne dotyczące naliczania wynagrodzeń, tj.: 

 listy wynagrodzeń, 

 dowody naliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

3. Wszystkie ww. dowody księgowe podlegają: 

a) kontroli merytorycznej oraz pod względem gospodarności, celowości i legalności 

w PCPR, co zostaje potwierdzone podpisem przez osoby upoważnione, 

b) zaliczeniu wydatku do wydatku kwalifikowanego dokonywane w PCPR 

i potwierdzone podpisem przez osoby upoważnione, 

c) kontrola rachunkowa dokonywana zostaje w CUW, co zostaje potwierdzone podpisem 

przez osoby upoważnione. 

 

Opis szczegółowy dowodów dotyczących projektu 

 

1. Zatwierdzone do wypłaty dowody księgowe przez PCPR są dyspozycją do dokonania 

polecenia przelewu przez pracownika CUW na wskazane konto bankowe. Polecenia 

przelewu podlegają kontroli formalnej poprzez akceptację podpisami osób 

upoważnionych zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku. 

2. Wszystkie dowody księgowe dotyczące projektu muszą być opatrzone adnotacjami 

(w formie pieczątki, wydruku komputerowego lub ręcznie) o: 

 współfinansowaniu projektu ze środków Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

i funduszy unijnych, 

 kwocie wydatku kwalifikowalnego ze wskazaniem proporcji finansowania,  

 nazwie projektu i numerze umowy projektu, 

 nazwie działania, 

 typie i kategorii projektu, 

 informacji o stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych. 

3. Ponadto na dowodach księgowych muszą znajdować się potwierdzenia dokonanej 

kontroli formalnej, rachunkowej i merytorycznej, wskazanie dekretacji operacji księgowej 

oraz klasyfikacji budżetowej. 

4. Wszystkie dowody księgowe dotyczące projektu są dekretowane i księgowane zgodnie 

z obowiązującym w PCPR planem kont.  

5. Do ewidencji stanu środków przeznaczonych na realizację projektu służy odpowiednie 

konto 137 opisane w § 1 pkt 2 z odpowiednio dla tych środków czwartą cyfrą paragrafu 

klasyfikacji budżetowej.  

6. Niewykorzystane przez jednostkę środki finansowe na koniec roku budżetowego 

przekazywane są na konto Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

7. Oryginały dokumentów finansowo-księgowych przechowywane są w siedzibie CUW do 

10 lat. Oryginały dokumentów finansowo-księgowych po upływie 10 lat są przekazane 

i przechowywane w siedzibie placówki PCPR realizującej projekt, zgodnie z terminami 

wynikającymi z zawartych umów. 
 



§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Usług 

Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2018 

roku. 


