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Zał�cznik Nr 1 

 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZGODNO�� DOKONYWANYCH ZAKUPÓW I USŁUG Z USTAW� PRAWO ZAMÓWIE� 
PUBLICZNYCH 

 

Lp. Nazwisko i imi� Stanowisko Wzór podpisu 

1 2 3 4 

1.  Główny Ekonomista  

2.  Inspektor d/s Socjalnych  

3.  Specjalista d/s Budownictwa  

4.  Kierownik Działu Organizacyjno-Statystycznego  

5.  Główny Specjalista d/s Informatyki i Techniki Medycznej  

6.  Kierownik Biblioteki  

7.  Kierownik Działu Utrzymania Ruchu  

8.  Kierownik Sekcji Gospodarczej  

9.  Główny Specjalista d/s Zaopatrzenia  

10.  Główny Specjalista d/s Zamówie� Publicznych  

11.  Główny Specjalista d/s Techniki Sanitarnej  

12.  Kierownik Działu Finansowo-Ksi�gowego  

13.  Kierownik Działu Administracji  

14.  Kierownik Działu Słu�b Pracowniczych  
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Zał�cznik Nr 2 

Wykaz grup i identyfikatorów dokumentów 
Lp. Grupa dokumentów Identyfikator 

1. Bankowy apteka ogólnodost�pna  BA 

2. Bankowe depozyty  BD 

3. Bankowe inwestycyjne  BI 

4. Bankowe lokaty terminowe  BL 

5. Bankowe fundusz �wiadcze� socjalnych  BM 

6. Bankowe wydatki  BW 

7. Kasowe apteka ogólnodost�pna  KA 

8. Kasowe depozyty  KD 

9. Kasowe inwestycyjne  KI 

10. Kasowe fundusz �wiadcze� socjalnych  KM 

11. Kasowe wydatki  KW 

12. Memoriały  M 

13. Rozchód materiałów bezpo�rednich  RB 

14. Rozchód materiałów z magazynów  RM 

15. Rejestr płacowy  RP 

16. Rejestr sprzeda�y wynajmu  RW 

17. Sprzeda� pozostała  S 

18. Sprzeda� apteka  SA 

19. Sprzeda� usług medycznych  SM 

20. Sprzeda� ró�na  SR 

21. Usługi obce  U 

22. Zakup materiałów do magazynu  Z 

23. Zakupy do apteki  ZA 

24. Zakupy inwestycyjne  ZI 
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Zał�cznik Nr 3 
 

 

Wykaz osób upowa�nionych do sprawdzania dokumentów pod wzgl�dem merytorycznym 
 

 

 

 

1. Ordynatorzy oddziałów i ich zast�pcy 

2. Kierownicy poradni 

3. Kierownicy działów diagnostycznych 

4. Kierownicy komórek medycznych 

5. Kierownicy działów i sekcji administracyjno-technicznej 

 

W uzasadnionych przypadkach kierownicy poszczególnych komórek mog� upowa�ni� na pi�mie inn� osob� uprawnion� do sprawdzania i 
podpisywania dokumentów pod wzgl�dem merytorycznym. 

Upowa�nienie takie winno by� dostarczone do Działu Finansowo-Ksi�gowego. 
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Zał�cznik Nr 4  

 

 
Wykaz osób upowa�nionych do sprawdzania dokumentów pod wzgl�dem formalno - rachunkowym 

 

 

Lp. 

 
Nazwisko i imi� Stanowisko Wzór podpisu 

1 2 3 4 

1 
 Gł. ksi�gowy  

 

2 
 Z-ca gł. ksiegowego  

 

3 
 St. ksi�gowa  

 

4 
 St. ksi�gowa  

 

5  St. ksi�gowa  

6 
 St. Inspektor ds. płac  

 

7 
 Kasjer 
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Zał�cznik Nr 5 
 

 

Wykaz osób upowa�nionych do zatwierdzania dokumentów do wypłaty  
 

 

 

Lp. 
Nazwisko i imi� Stanowisko Wzór podpisu 

1 2 3 4 

1.  

 

Dyrektor  

 

2.  Z-ca Dyrektora  

 

3.  Z-ca Dyrektora  

 

4.  Główny Ksi�gowy  

 

5.  Z-ca Głównego Ksi�gowego  

 

 
 

 

Warunek: Ka�dy dokument, na podstawie którego nast�puje wypłata gotówkowa lub wypłata w formie bezgotówkowej  

winien by� zatwierdzony do wypłaty przez dwie osoby reprezentuj�ce Dyrektora i Głównego Ksi�gowego lub ich zast�pców. 
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Zał�cznik Nr 6 

 

WYKAZ OSÓB UPOWAZNIONYCH DO ZATWIERDZANIA DOKUMENTÓW ROZCHODU MATERIAŁOWEGO 

 
 

Lp. Nazwisko i imi� Stanowisko Wzór podpisu 

1.  Specjalista d/s Budownictwa  

2.  Główny Specjalista d/s Informatyki i 
Techniki Medycznej 

 

3.  Kierownik Działu Utrzymania Ruchu  

4.  Kierownik Sekcji Gospodarczej  

5.  Kierownik Warsztatów  

6.  Główny Specjalista d/s Techniki Sanitarnej  

7.  Kierownik Działu Administracji  

8.  Kierownik Działu Zaopatrzenia  

9.  Naczelna Piel�gniarka  
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Zał�cznik Nr 7 
 

 

WYKAZ OSÓB UPOWA�NIONYCH DO WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH 
 

 

Lp. Nazwisko i imi� Stanowisko Wzór podpisu 

1.  Starszy referent  

2.  Inspektor ds. zaopatrzenia  

3.  Specjalista ds. zaopatrzenia  
4.  Starszy inspektor  

5.  Magazynier  

   6.  Magazynier  
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Zał�cznik Nr 8 
 

 

WYKAZ OSÓB DOKONUJ�CYCH WYCENY ILO�CIOWO-WARTO�CIOWEJ 
 

Lp. Nazwisko i imi� Stanowisko Wzór podpisu 

1.  Starsza ksi�gowa  

2.  Starsza ksi�gowa  

3.  Kierownik sekcji gospodarki magazynowej i ewidencji  
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Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie gospodarki finansowo-ksi�gowej   Zał�cznik Nr 9 
 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy Termin sporz�dzenia Przeznaczenie 

1. Czek gotówkowy kasjer 
1 egz. 

Druk �cisłego zarachowania 
przed podj�ciem 

gotówki 

Słu�y do udokumentowania podj�cia gotówki z 
banku do kasy. Osob� odpowiedzialn� za czeki 
jest kasjer. Czek podpisuje dyrektor i główny 
ksi�gowy lub ich zast�pcy. 

2. 

 

Kwitariusz przychodowy 

 

przyjmuj�cy gotówk� kasjer 

oryginał - kasa 

kopia - wpłacaj�cy 

kopia - zostaje w   bloczku 

druk �cisłego zarachowania 

przed wpłat� 

Udokumentowanie przyj�cia gotówki do kasy 
szpitala. 

3. 

 

Dowód wypłaty 

 KW 

 

pracownik działu 
finansowo-ksi�gowego 

oryginał - kasa 

kopia - bloczek 

 

na bie��co 

Zast�pczy dowód wypłaty z kasy, które nie mog� 
by� udokumentowane �ródłowymi dowodami. 
Dokument zatwierdza główny ksi�gowy lub jego 
zast�pca. 

4. 

 

Wyci�g bankowy 

 

bank 
1 egz. + zał�czniki  

zmieniaj�ce stan �rodków 

przekazane do 
ksi�gowo�ci  

w dniu otrzymania z 
banku 

Udokumentowanie wykonania operacji 
bankowych na danym rachunku w danym dniu. 

5. 

 

Bankowy  

dowód wpłaty 

 

kasjer 

oryginał - bank 

kopia - kasjer 

kopia - zał�czony  

do wyci�gu bankowego 

przed wpłat� do banku 

 

Udokumentowanie wypłaty gotówki z kasy 
Szpitala do banku. 

6. 

 

Raport kasowy 

 

kasjer 
oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - a/ akta 

codziennie lub za inne 
okresy nie pó�niej ni� - 

10 dniowe oraz na 
koniec ka�dego m-ca 

Zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów 
gotówki w danym dniu lub okresie 
kilkudniowym 

7. Rejestr pobranych 
zaliczek 

pracownik działu 
finansowo-ksi�gowego 

(likwidatura) 
1 egz. w dniu pobrania zaliczki 

Kontrola i egzekwowanie terminowo�ci 
rozliczania zaliczek. W przypadku nie 
rozliczenia si� w terminie z pobranej zaliczki, 
kwot� zaliczki nale�y potr�ci� w cało�ci z 
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wynagrodzenia przy najbli�szej wypłacie w tym 
celu pracownik sekcji finansowej składa pisemn� 
informacj� na ten temat w sekcji płac. 

8. Wniosek o zaliczk� pracownik odpowiedniej 
komórki organizacyjnej 1egz. na bie��co 

Udokumentowanie pobranej z kasy gotówki 
przez pracownika. Nie dozwolona jest wypłata 
zaliczki w przypadku nie rozliczenia si� 
pracownika z poprzedniej zaliczki. Najcz��ciej 
przyznawane s� zaliczki krótkoterminowe, z 
których nale�y rozliczy� si� w ci�gu 7 dni 
roboczych od daty ich pobrania. W wyj�tkowych 
uzasadnionych sytuacjach zaliczka mo�e by� 
przyznana na 10 dni roboczych. 

9. Rozliczenie zaliczki pracownik, który pobrał 
zaliczk� 1egz. - ksi�gowo�� w dniu wskazanym na 

wniosku o zaliczk� 

 

Udokumentowanie rozliczenia uprzednio 
pobranej zaliczki. 

10. Przekaz pocztowy pracownik działu 
finansowo-ksi�gowego 

2 odcinki - poczta 

1 odcinek - ksi�gowo�� 

udokumentowanie 

 wypłaty gotówki z kasy  

za po�rednictwem 
poczty 

Udokumentowanie wypłaty gotówki za 
po�rednictwem poczty. Opłata pocztowa 
powinna obci��y� nadawc� b�d� odbiorc�. 

11. Polecenie przelewu pracownik działu 
finansowo-ksi�gowego 

2 odcinki - bank 

1 odcinek - kontrahent 

1 odcinek - zał�czony  

do wyci�gu 

na bie��co 

 

Udokumentowanie uregulowania zobowi�za� 
wobec kontrahenta za po�rednictwem banku. 

12. Rejestr przelewów ksi�gowa apteki zakładowej 1egz. na bie��co 
Zbiorcze zestawienie uregulowanych 
zobowi�za� wobec kontrahentów za 
po�rednictwem banku 

13. Nota obci��eniowa  
pracownik działu 

finansowo-ksi�gowego 

oryginał - pracownik obci��ony lub 
kontrahent 

kopia - akta ksi�gowe 

po rozliczeniu 
inwentaryzacji - 

pracownik 

na bie��co w skutek 
zaistniałego zdarzenia- 

kontrahent 

Udokumentowanie obci��enia pracownika za 
nale�no�ci wobec Szpitala. 

Udokumentowanie nale�no�ci za nieterminow� 
realizacje umowy - kontrahent (dostawca). 
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14. Polecenie ksi�gowania pracownik działu 
finansowo-ksi�gowego 1 egz. na bie��co 

Polecenie ksi�gowania stanowi podstaw� 
zapisów w ksi�gach rachunkowych sum 
zbiorczych wynikaj�cych z zestawie� lub 
rejestrów, rozlicze� wewn�trznych b�d� te� 
mylnych zapisów 

15. Arkusz spisu z natury komisja inwentaryzacyjna 
oryginał - ksi�gowo�� ewidencja 

kopia - osoba materialnie 
odpowiedzialna 

na bie��co  

podczas spisu  z  natury 

Słu�y do spisania rzeczywistych stanów zapasów 
lub innych rzeczowych składników maj�tkowych 

16. Zestawienie ró�nic 
inwentaryzacyjnych sekcja inwentaryzacji 

oryginał - osoba  

materialnie odpowiedzialna 

kopia - dział 

finansowo - ksi�gowy 

kopia - sekcja ewidencji 

w ci�gu 15 dni  

po zako�czeniu spisu 

Słu�y do zestawienia ró�nic inwentaryzacyjnych 
ilo�ciowo-warto�ciowych mi�dzy stanem  
rzeczywistym a stanem ksi�gowym 

17. 
Protokół komisji 

inwentaryzacyjnych 

 w sprawie ró�nic 
komisja inwentaryzacyjna 

oryginał - dział finansowo-ksi�gowy 

kopia - sekcja ewidencji 

w ci�gu 25 dni  

od zako�czenia 
inwentaryzacji 

 

Słu�y do wyja�nienia przyczyn ró�nic 
inwentarzowych 

18. Wezwanie do zapłaty pracownik działu 
finansowo-ksi�gowego 

oryginał - dłu�nik 

kopia - sporz�dzaj�cy 

w ci�gu 14 dni po 
upływie terminu 

płatno�ci 

 

Słu�y do egzekwowania nale�no�ci 

19. Wezwanie do uzgodnienia 
kont 

pracownik działu 
finansowo-ksi�gowego 

oryginał - kontrahent 

kopia - sporz�dzaj�cy 

ostatni kwartał  

roku obrotowego 

 

Słu�y do uzgodnienia sald z kontrahentem 

20. Polecenie wyjazdu 
słu�bowego 

dział słu�b pracowniczych 
lub dział organizacyjno-

statystyczny 
1 egz. przed wyjazdem 

 

Słu�y do udokumentowania wyjazdu i 
rozliczenia kosztów delegacji 



 

 
Materiał nadesłany przez u�ytkownika „TAMARA” PAW – Praktyczny Audytor Wewn�trzny   www.audyt.net 
 
 

 

 
Wykaz dokumentów dotycz�cych inwestycji i 	rodków trwałych   Zał�cznik Nr 10 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy Termin sporz�dzenia Przeznaczenie 

1. 

 

Przyj�cie 

 �rodka trwałego OT 

 

Upowa�niony pracownik 
Głównego In�yniera d/s 
Informatyki i Techniki 
Medycznej 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - komórka otrzymuj�ca  

�rodek trwały 

kopia - wystawiaj�cy dokument 

kopia - sekcja ewidencji 

Najpó�niej do dnia przyj�cia do 
eksploatacji 

Udokumentowanie faktu 
przyj�cia do u�ytkowania 

�rodka trwałego 

2. 

Protokół  

 zdawczo-odbiorczy 

 �rodka trwałego PT 

W przypadku przyj�cia z 
zewn�trz dokument wystawia 
strona przekazuj�ca. Na 
podstawie potwierdzonego 
egzemplarza protokołu przez 
u�ytkownika sporz�dza si� OT 

oryginał - jednostka przejmuj�ca 

kopia - ksi�gowo�� 

 kopia - pracownik odpowiedzialny za 
gospodark�  �rodkami trwałymi 

 kopia - komórka przekazuj�ca �rodki 
trwałe 

w dniu przekazania  

�rodka trwałego 

Udokumentowanie 
nieodpłatnego przyj�cia lub 

przekazania �rodka 
trwałego innemu zakładowi 

3. 
Zmiana miejsca 

u�ytkowania 

�rodka trwałego MT 
komórka organizacyjna 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - pracownik odpowiedzialny za 
�rodki. trwałe 

kopia - przejmuj�cy 

kopia - przekazuj�cy 

najpó�niej z chwil� 

wydania/ przekazania  

�rodka trwałego 

Zaewidencjonowanie 
zmiany miejsca 

u�ytkowania �rodka 
trwałego 

4. 
Likwidacja  

�rodka trwałego LT 

pracownik odpowiedzialny 

 za gospodark� �rodkami 
trwałymi 

oryginał – ksi�gowo�� 

kopia - komórka u�ytkuj�ca  

�rodek trwały 

kopia - pracownik odpowiedzialny za 
�rodki trwałe 

w dniu likwidacji �rodka 
trwałego na podstawie 

zatwierdzonego przez Dyrektora 
protokołu komisji kasacyjno-

likwidacyjnej 

Udokumentowanie 
wycofania z eksploatacji 
�rodka trwałego:  zu�ytego, 

zniszczonego, 
przestarzałego, sprzedanego 
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5. 
Protokół komisji 

likwidacyjno- –kasacyjnej 
�rodków trwałych 

komisja likwidacyjno -
kasacyjna 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - pracownik odpowiedzialny za 
gospodark� słu�by inwentaryzacyjnej 

kopia - u�ytkownik 

kopia - komisja  

likwidacyjno - kasacyjna 

2 dni od daty likwidacji 

Udokumentowanie 
fizycznej likwidacji �rodka 
trwałego, a tak�e odzysku z 

likwidacji 

6. 
Protokół odbioru na 

dostawy urz�dze� i robót 
budowlano-remontowych 

Komisja w składzie 
odpowiednich słu�b 

technicznych Szpitala oraz 
wykonawca 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - wykonawca 

kopia - słu�by techniczno-inwestycyjne 

w dniu dokonania odbioru 

Udokumentowanie odbioru 
�rodków trwałych 

zamontowanych oraz robót 
remontowo-budowlanych 

7. Ksi�ga inwentarzowa 
- sekcja ewidencji 

-       u�ytkownik 

Ksi�ga inwentarzowa powinna zawiera� : 

- numer inwentarzowy, symbol 
klasyfikacji rodzajowej dla �rodków 
trwałych 

- nazw� i charakterystyk� 

- numer fabryczny 

- warto�� pocz�tkow� i jej zmiany 

- �ródło nabycia przedmiotu  

- dat� likwidacji, nieodpłatnego 
przekazania 

- symbol, numer i dat� dowodów na 
podstawie których wprowadzono lub 
wyksi�gowano przedmiot z ewidencji 

Wszystkie dowody przychodu i rozchodu 
�rodków trwałych b�d�cych sprz�tem 
medycznym winne przej�� przez 
Głównego In�yniera d/s Informatyki i 
Techniki Medycznej, który zobowi�zany 
jest do prowadzenia ewidencji sprz�tu 
medycznego 

Zapisy w ksi�gach prowadzone 
s� na bie��co 

Uzyskanie informacji o 
stanie i ruchu �rodków 

trwałych a tak�e rozliczenie 
osób materialnie 

odpowiedzialnych 
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Uwaga: W jednostkach podejmuj�cych  działalno��  inwestycyjn� polegaj�c� na  pracach  budowlano-monta�owych, zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami, sporz�dzane s� 
wg wzorów własnych i kompletowane nast�puj�ce dokumenty: 

- dokumentacja własno�ci działki 

- program inwestycji 

- wniosek o lokalizacj� 

- dokumentacj� geodezyjno - kartograficzn�, geologiczn� 

- umow� o prace projektowe 

- protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji 

- dokumentacj� techniczn� 

- protokóły odbioru cz��ciowego i ko�cowego 

- faktury przej�ciowe i ko�cowe za roboty budowlano-monta�owe. 
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Wykaz dokumentów dotycz�cych gospodarki materiałami  i towarami  Zał�cznik Nr 11 
 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy Termin sporz�dzenia Przeznaczenie 

1. 
Przyj�cie materiału 

 z zewn�trz   PZ 
magazynier 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - ksi�gowo�� materiałowa 

kopia - magazyn 

z chwil�  

przyj�cia materiału 

Stanowi udokumentowanie 
przyj�cia materiału. Dowody 
PZ wystawiane s� oddzielnie 
dla ka�dego zamówienia. Nie 
mo�na sporz�dzi� jednego 
dowodu PZ na materiały 
pochodz�ce od kilku 
dostawców lub dostarczone na 
podstawie kilku zamówie�. 
Ka�dy asortyment materiału 
powinien by� uj�ty w 
oddzielnej pozycji dowodu PZ. 

2. 
Przesuni�cie materiału  

Mm 
magazynier 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - magazyn przyjmuj�cy 

kopia - magazyn przekazuj�cy 

kopia - akta 

z chwil�  

dokonania przesuni�cia 

Słu�y do udokumentowania 
przesuni�cia materiałów 
mi�dzy dwoma magazynami 

3. 
Zwrot materiału  

Zw 
komórka organizacyjna 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - magazyn przyjmuj�cy 

kopia - sporz�dzaj�cy 

z chwil�  

dokonania zwrotu 

Słu�y do udokumentowania 
zwrotu z komórki 
organizacyjnej do magazynu 
materiału, który okazał si� 
zb�dny, omyłkowo pobrany. 

4. 

 

Rozchód wewn�trzny  

Rw 

 

dział zaopatrzenia 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - magazyn 

kopia - pobieraj�cy materiał 

kopia - ksi�gowo�� materiałowa 

na bie��co 

Słu�y do udokumentowania 
wydania materiałów z 
magazynu na potrzeby 
komórek organizacyjnych 
Szpitala. 

5. 
Wydanie materiałów  

 na zewn�trz jednostki  WZ 
dział  zaopatrzenia 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - magazyn 

kopia - odbiorca 

kopia - wystawiaj�cy 

na bie��co 

Słu�y do udokumentowania 
wydania materiałów z 
magazynu na zewn�trz. 
Stanowi podstaw� do 
wystawienia faktury dla 
odbiorców materiałów. 
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6. 
Rozliczenie  

Przychodów i rozchodów 
materiałowych   

sekcja rozlicze� 
materiałowych 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - sporz�dzaj�cy 

do 10-go ka�dego miesi�ca  

za miesi�c poprzedni 

Słu�y do sprawdzenia 
ksi�gowa� przychodu i 
zaksi�gowania rozchodu 
materiałów z magazynu. 

7. 
Protokół ró�nic cen 

towarów ( zmiana cen 
urz�dowych leków ) 

apteka ogólnodost�pna 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - apteka ogólnodost�pna 

 

z chwil� 

 zmiany cen urz�dowych 

Stanowi podstaw� do 
ksi�gowania zmiany cen w 
dziale finansowo-ksi�gowym 

8. 
Zapotrzebowanie na leki 

i artykuły sanitarne 

piel�gniarka oddziałowa 

zatwierdza ordynator. 
Zapotrzebowanie na 
�rodki odurzaj�ce i 

spirytus wystawia lekarz 
wyznaczony przez 

ordynatora. 

oryginał - apteka zakładowa 

kopia - sporz�dzaj�cy 
na bie��co 

Spełnia funkcj� zapotrze-
bowania na leki i �rodki 
pomocnicze w komórkach 
organizacyjnych. Jest tak�e 
dowodem pobrania leków i 
artykułów sanitarnych z apteki 
celem uzupełnienia ustalonego 
zapasu leków dla danej 
komórki organizacyjnej. 

9. Zwrot leków  do apteki piel�gniarka oddziałowa 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - komórka zdaj�ca 

kopia - apteka 

w  dniu dokonania zwrotu leków 
do apteki 

Słu�y do wpisu w raporcie 
przychodu i rozchodu leków, 
zmniejsza koszty oddziału, 
zwi�ksza stan magazynowy 
apteki. 

10. 
Raport przychodów  

i rozchodów leków 
apteka 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - apteka 
do 10-go dnia ka�dego miesi�ca 

za miesi�c poprzedni 

Słu�y do sprawdzania 
ksi�gowa� przychodu leków 
dokonanych na podstawie 
faktur, zaksi�gowa� rozchodu 
leków. Warto�� zapasu ma by� 
zgodna z warto�ci� zapasu 
wynikaj�c� z raportu. 

11. Zapotrzebowanie 
�ywno�ciowe 

piel�gniarka oddziałowa 

zbiorcze - dietetyczka 
szpitala 

oryginał - dział �ywienia 

kopia -a/ a 

do godziny 10,00 

 na dzie� nast�pny 

Udokumentowanie wydania 
ilo�ci posiłków dla chorych 
przez firm� ................. 

12. 

Zlecenie wydania  

z magazynu  

art. spo�ywczych 

piel�gniarka oddziałowa 
dzieci młodszych 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - dział �ywienia 

kopia - magazyn �ywno�ciowy 

 w dniu wydania 

Udokumentowanie wydania z 
magazynu artykułów spo�y-
wczych w celu przygotowania 
posiłków w kuchni mlecznej 
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Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzeda�y usług i towarów  Zał�cznik Nr 12 
 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy 
Termin 

sporz�dzenia 
Uwagi 

1. Faktura VAT 
pracownik upowa�niony 

 do wystawiania dokumentów 
sprzeda�y 

oryginał - odbiorca upowa�niony  

do odbioru faktur VAT 

kopia – dział 

 finansowo-ksi�gowy 

kopia - wystawiaj�cy 

do 7 dni od wykonania usługi lub 
sprzeda�y towarów - 

2. Faktura koryguj�ca VAT 
 pracownik upowa�niony do 
wystawiania dokumentów 

sprzeda�y 

oryginał - odbiorca 

kopia – dział 

 finansowo-ksi�gowy 

kopia - wystawiaj�cy 

według potrzeb - 

3. 
Nota koryguj�ca 

 VAT 

pracownik upowa�niony  

do wystawiania dokumentów 
sprzeda�y 

oryginał - odbiorca 

kopia – dział 

 finansowo-ksi�gowy 

kopia - wystawiaj�cy 

według potrzeb - 

4. Rejestr VAT 
osoba odpowiedzialna 

za rozliczenie VAT 
1 egz. 

do 25-ego 

 za miesi�c poprzedni 
- 
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Wykaz dokumentów dotycz�cych zakupu 	rodków trwałych, materiałów, towarów i usług  Zał�cznik Nr 13 
 wystawione przez kontrahentów (zewn�trzne) 

 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy Termin sporz�dzenia  
Termin 

 przekazania do FK 

1. Rachunek   kontrahent 
oryginał - dział  

finansowo - ksi�gowy 
do 7 dni od wykonania usługi lub 

sprzeda�y towarów 
na bie��co 

lub okresowo 

2. Faktura VAT kontrahent 
oryginał - dział  

finansowo - ksi�gowy 
do 7 dni od wykonania usługi lub 

sprzeda�y towarów 
na bie��co 

lub okresowo 

3. Faktura koryguj�ca VAT kontrahent 
oryginał - dział  

finansowo - ksi�gowy 
według potrzeb 2 dni od sporz�dzenia 

4. 
Nota koryguj�ca 

 VAT 

kontrahent  

lub pracownik działu  

finansowo - ksi�gowego 

oryginał - dział  

finansowo - ksi�gowy  
według potrzeb 2 dni od sporz�dzenia 

5. 

Rejestr  zakupów  

VAT 

(w zakresie słu��cym do 
odlicze�) 

osoba odpowiedzialna 

za rozliczenie VAT 

oryginał - dział  

finansowo - ksi�gowy 

do 25-ego 

 za miesi�c poprzedni 
- 
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Wykaz dokumentów dotycz�cych działalno	ci administracyjno-gospodarczej  Zał�cznik Nr 14 
 

 

Lp. 
Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy Termin sporz�dzenia  Uwagi 

1. Umowa o najem lokalu 
mieszkalnego dział administracji 

oryginał - najemca 

kopia - sporz�dzaj�cy 
przed zasiedleniem - 

2. 
Umowa o najem  

lokalu u�ytkowego 
dzier�awy, u�yczenia 

dział administracji 
oryginał - najemca 

kopia - sporz�dzaj�cy 
przed rozpocz�ciem u�ytkowania - 

3. 
Protokół 

 zdawczo-odbiorczy lokalu 
komisja 

oryginał - odbieraj�cy 

kopia - zdaj�cy 

w dniu przekazania 

 lokalu najemcy  

oraz w dniu zwrotu lokalu 

- 

4. Zestawienie nale�no�ci za 
energi�, telefony i media 

wyznaczony pracownik 
działu administracji 

oryginał - dział 

 finansowo - ksi�gowy 

kopia - sporz�dzaj�cy 

w 7 dni po otrzymaniu faktury 
zbiorczej - 

5. Zestawienie nale�no�ci  za 
czynsz wyznaczony pracownik 

oryginał - ksi�gowo�� 

kopia - sporz�dzaj�cy 
do 7-go ka�dego miesi�ca - 

6. Zestawienie nale�no�ci za 
czynsz wyznaczony pracownik 

oryginał-ksi�gowo�� 

kopia-płace  

kopia-sporz�dzaj�cy 

do ko�ca ka�dego miesi�ca - 

7. 
Rozliczenie 

 z pobranych biletów 
komunikacji miejskiej 

dział administracji 1 egz. 
w 3 dni 

 po zako�czeniu miesi�ca za 
miesi�c poprzedni 

Bilety wydawane s� kierownikom 
komórek organizacyjnych lub 
upowa�nionym przez nich pracownikom 
na podstawie pisemnej zgody dyrektora. 
Zgoda winna by� odnawiana 1 raz w 
roku. Przy ilo�ciach do 20 szt. biletów w 
skali roku - bilety wydawane s� bez 
zgody dyrektora kierownikom komórek 
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organizacyjnych. Osoby pobieraj�ce 
bilety powy�ej 20 szt. zobowi�zane s� 
prowadzi� ewidencj� wydawanych 
biletów. Ewidencja ta przedstawiana jest 
do kontroli w dziale administracyjnym 
przy ka�dym nast�pnym pobraniu. 

7. Karta ewidencyjna odzie�y 
ochronnej i roboczej 

dział administracji 

grupa d/s zaopatrzenia 
1 egz. na bie��co 

Karta ewidencyjna powinna zawiera� 
nast�puj�ce dane : 

- nazwisko i imi� 

- zawód i dat� rozpocz�cia pracy 

- rodzaj i nazw� wydawanej 
odzie�y 

- czasookres u�ywalno�ci 

- dat� dowodu "RW" 

- podpis pracownika 
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Wykaz dokumentów dotycz�cych zatrudnienia i płac     Zał�cznik Nr 15 
 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy Termin sporz�dzenia  Przeznaczenie 

1. Umowa o prac�  dział kadr 

oryginał - pracownik 

kopia - dział płac 

kopia - akta osobowe 
pracownika 

w ci�gu 7 dni od 
zatrudnienia 

Udokumentowanie zawarcia stosunku pracy mi�dzy 
pracodawc� a pracownikiem. Umowa winna zawiera�: 
dat� zawarcia, stanowisko, wysoko�� wynagrodzenia 
za prac� i czas na jaki jest zawarta. Umow� podpisuje 
dyrektor. Dla pracowników anga�owanych na 
stanowiska kierownicze lub zwi�zane z 
odpowiedzialno�ci� materialn� nale�y przesła� do 
Centralnego Rejestru Skazanych Ministerstwa 
Sprawiedliwo�ci "zapytanie o karalno��", które po 
zwrocie pozostaje w aktach. Z chwila rozpocz�cia 
pracy bezpo�redni przeło�ony ma obowi�zek 
opracowania zakresu czynno�ci pracownika. 

2. 

Wypowiedzenie warunków  

pracy lub płacy, 

 wypowiedzenie 

  umowy o prac� 

dział  kadr 

oryginał - pracownik 

kopia - dział płac 

kopia - akta osobowe 
pracownika 

zgodnie 

 z  Kodeksem Pracy 

Słu�y do udokumentowania stosunku pracy. 
Zagadnienia zwi�zane z  terminem wystawiania i 
dor�czania wy�ej wymienionych dokumentów 
reguluje Kodeks Pracy 

3. Karta obiegowa dział  kadr akta osobowe pracownika 
w dniu przyj�cia  

i zwolnienia pracownika 

Słu�y do powiadamiania wła�ciwych komórek 
organizacyjnych o przyj�ciu b�d� zwolnieniu i do 
rozliczenia si� pracownika z zakładem pracy w 
przypadku zwolnienia. 

4. �wiadectwo pracy dział  kadr 
oryginał - pracownik 

kopia - akta osobowe 
pracownika 

zgodnie 

z  Kodeksem Pracy 

Słu�y do udokumentowania przebiegu pracy oraz 
sposób rozwi�zania umowy o prac� w danym 
zakładzie. 

5. Wniosek premiowy 

zgodnie 

 z  regulaminem 

premiowania 
(umotywowany 

wniosek)  

oryginał - dział płac 

kopia - komórka 
organizacyjna 

do 30-go dnia 

miesi�ca 
Udokumentowanie przyznania kwoty premii 
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6. Wykaz dy�urów  

kierownik komórki  

lub inny 
upowa�niony 

pracownik 

oryginał - dział płac 

kopia - komórka organ. 

do 30-go dnia miesi�ca 

 
Stanowi podstaw� naliczania wynagrodze� za dy�ury  

7. 
Zlecenie na prac�  

w godzinach 
nadliczbowych 

kierownik komórki  

lub inny 
upowa�niony 

pracownik 

oryginał - dział płac 

kopia - sporz�dzaj�ca 

komórka organizacyjna 

do 30-go dnia miesi�ca 

 
Udokumentowanie zlecenia i wykonania pracy w 
godzinach nadliczbowych 

8. 

Wykaz przepracowanych 

 przez pracowników  

nocy i �wi�t 

kierownik komórki  

lub inny 
upowa�niony 

pracownik 

oryginał - dział płac 

kopia - sporz�dzaj�ca 

komórka organizacyjna 

do 30-go za dany miesi�c 

 
Udokumentowanie przepracowanych nocy i �wi�t 

9. Karta urlopowa dział kadr 
oryginał - pracownik 

 
według potrzeb 

Słu�y do udokumentowania udzielonego 
pracownikowi urlopu. Urlop przyznawany jest na 
podstawie wniosku pracownika zaakceptowanego 
przez kierownika komórki (bezpo�redniego 
przeło�onego) 

10. 

Lista płac 

 wynagrodze� osobowych 
oraz zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego 
oraz dy�urów 

dział płac 

oryginał - kasa 

kopia - dział płace 

kopia - paski  

dla pracowników 

3 dni przed wypłat� 

Listy płac stanowi� podstaw� wypłaty wynagrodze�. 
na li�cie ujmowane s� wszystkie składniki 
wynagrodze� tak�e zasiłków i potr�cenia. List� płac 
zatwierdza dyrektor i główny ksi�gowy.  

11. 
Zestawienie zbiorcze 

 list płac 
dział płac 

oryginał - dział finansowo-
ksi�gowy 

kopia - dział płac 
2 dni  przed wypłat� 

Zestawienie słu�y do podziału płac na poszczególne 
rodzaje kosztów, oraz sporz�dzenia polecenia 
ksi�gowania b�d�ce podstaw� do prowadzenia 
ewidencji ksi�gowej: syntetycznej i analitycznej 
wynagrodze� za prac�. 

12. Rozdzielnik kosztów 
wynagrodze� osobowych dział płac 

oryginał - dział 

 finansowo - ksi�gowy 

kopia - dział płac 

do 12 dnia miesi�ca 

za miesi�c poprzedni 

Rozdzielnik kosztów słu�y do zaksi�gowania 
wynagrodze� składników ZUS i FP obci��aj�cych 
koszty zakładu pracy 

13. 
Za�wiadczenie  

o czasowej niezdolno�ci do 
pracy 

lekarz oryginał - 
Usprawiedliwienie nieobecno�ci pracownika w pracy. 
Podstawa naliczenia zasiłku chorobowego, 
macierzy�skiego, opieku�czego. 
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14. Karta wynagrodze� dział płac 1 egz. w terminie 5 dni od daty 
wypłaty 

Słu�y do długotrwałej ewidencji wynagrodze� za 
prace pracownika. Prowadzona jest dla ka�dego 
pracownika oddzielnie, za dany rok kalendarzowy w 
układzie miesi�cznym. Do karty wpisuje si� wszystkie 
wypłaty dokonane na rzecz pracownika. Jest podstaw� 
do wydawania wszelkiego rodzaju za�wiadcze� o 
uzyskanym dochodzie. 

15. Lista obecno�ci kierownik komórki 
organizacyjnej 1 egz. 

przed rozpocz�ciem 
kolejnego miesi�ca 

kalendarzowego 
Słu�y do ewidencji obecno�ci pracownika w pracy 

16. 
Wniosek o ustalenie 

uprawnie� emerytalnych 
lub rentowych 

dział kadr 1 egz. po osi�gni�ciu uprawnie� Ustalenie uprawnie� do zasiłku emerytalnego lub 
rentowego 

17. 
Wniosek o ustalenie 
uprawnie� do zasiłku 

rodzinnego 

pracownik 
ubiegaj�cy si� o 

zasiłek 
1 egz.  Ustalenie uprawnie� do zasiłku rodzinnego 

18. 

Wniosek o wypłat� 
odszkodowania z tytułu 
wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej 

na wniosek 
poszkodowanego, 

wniosek 
przygotowuje 

pracownik, słu�by 
BHP zgodnie z 

obowi�zuj�cymi 
przepisami 

1 egz.  Udokumentowanie wypłaty odszkodowania 

19. 
Umowa zlecenie  

Umowa o dzieło 
zleceniodawca 1 egz.  

Udokumentowanie dokonania wypłaty wynagrodze� 
za prace wykonywane dora�nie. Potwierdzenia 
wykonanej pracy dokonuje wła�ciwa komórka 
organizacyjna 

20. Karta zasiłkowa dział płac 1 egz. przed sporz�dzeniem listy 
wypłat zasiłków 

Ewidencja wszystkich wypłaconych pracownikowi 
zasiłków z ubezpieczenia społecznego za okresy jego 
niezdolno�ci do pracy, oraz wynagrodzenia 
wypłaconego przez zakład pracy za okres niezdolno�ci 
do pracy  
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21. 

Karta wypłat 

 zasiłków rodzinnych, 
piel�gnacyjnych  

i wychowawczych 

ZUS Z-9 

dział płac 1 egz. 
przed sporz�dzeniem 

 listy płac 
- 

22. Za�wiadczenie płatnika 
składek ZUS Z-3 dział płac 1 egz. po ustaniu zatrudnienia - 

23. Za�wiadczenie płatnika 
składek ZUS Z-3 a dział prac 1 egz. po ustaniu zatrudnienia - 
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Wykaz dokumentów zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpiecze� Społecznych   Zał�cznik Nr 16 
 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy Termin sporz�dzenia 

1. 

 

Zgłoszenie do ubezpiecze� / 

Zgłoszenie zmiany danych   ZUS ZUA 

dział kadr 

przekaz elektroniczny - ZUS 

oryginał - ZUS 

kopia - dział kadr 

7 dni 

 od powstania  

obowi�zku ubezpiecze� 

2. 

 

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby 
ubezpieczonej   ZUS ZIUA 

 

dział kadr 

przekaz elektroniczny - ZUS 

oryginał - ZUS 

kopia - dział kadr 

7 dni 

 od zaistnienia zmian 

3. 

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / 

Zgłoszenie zmiany danych   ZUS  ZZA 

 

dział kadr 

przekaz elektroniczny - ZUS 

oryginał - ZUS 

kopia - dział kadr 

7 dni 

 od powstania 

 obowi�zku ubezpiecze� 

4. 

Zgłoszenie do ubezpieczenia  zdrowotnego danych 
o członkach rodziny , których adres zamieszkania 

jest zgodny z adresem zamieszkania 
ubezpieczonego  ZUS  ZCZA 

 

dział kadr 

przekaz elektroniczny - ZUS 

oryginał - ZUS 

kopia - dział kadr 

7 dni 

 od powstania 

 obowi�zku ubezpiecze� 

5. 

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego danych członka 
rodziny , którego adres nie jest zgodny 

 z adresem zamieszkania ubezpieczonego 

  ZUS ZCNA 

 

dział kadr 

przekaz elektroniczny - ZUS 

oryginał - ZUS 

kopia - dział kadr 

7 dni  

od powstania 

 obowi�zku ubezpiecze� 

6. 

 

Wyrejestrowanie z ubezpiecze� / 

kontynuowanie ubezpiecze� 

ZUS ZWUA 

dział kadr 

przekaz elektroniczny - ZUS 

oryginał - ZUS 

kopia - dział kadr 

7 dni  

od zaistnienia tego faktu 
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Wykaz dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpiecze� Społecznych   Zał�cznik Nr 17 
 

 

Lp. 

 

Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy Termin sporz�dzenia 

1. Raport imienny o dla płatników uprawnionych do wypłaty 
�wiadcze� z ubezpieczenia chorobowego  ZUS RCA dział płac 

przekaz elektroniczny - ZUS 

oryginał - ZUS 

kopia - dział kadr 

termin  

opłacenia  składek 

 na ubezpieczenie społeczne 

 

2. 

Raport imienny dla płatników nie uprawnionych do 
wypłaty �wiadcze� z ubezpieczenia chorobowego   ZUS 

RNA 
dział płac 

oryginał - ZUS 

kopia - dział płac 

termin 

 opłacenia  składek 

 na ubezpieczenie społeczne 

 

3. 

 

Raport imienny o składkach 

na ubezpieczenie zdrowotne   ZUS RZA 

dział płac 

przekaz elektroniczny - ZUS 

oryginał - ZUS 

kopia - dział kadr 

termin 

 opłacenia  składek 

 na ubezpieczenie społeczne 

 

4. 

 

 

Raport imienny o wypłaconych �wiadczeniach 

 i przerwach w opłacaniu składek  ZUS RSA 

dział płac 

przekaz elektroniczny - ZUS 

oryginał - ZUS 

kopia - dział kadr 

termin  

 opłacenia  składek 

 na ubezpieczenie społeczne 

 

5. 

 

Raport miesi�czny dla osoby ubezpieczeniowej 
ZUS  RMUA 

dział płac oryginał - pracownik 

termin 

 opłacenia  składek 

 na ubezpieczenie społeczne 

 

6. 

 

 

Deklaracja rozliczeniowa  DRA 
dział płac 

przekaz elektroniczny - ZUS 

oryginał - ZUS 

kopia - dział kadr 

termin  

opłacenia  składek 

 na ubezpieczenie społeczne 
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Wykaz dokumentów dotycz�cych rozlicze� z Urz�dem Skarbowym – CIT  Zał�cznik Nr 18 

 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy Termin   sporz�dzenia / 
przekazania do US 

1. 

CIT – 2 

Deklaracja o wysoko�ci osi�gni�tego dochodu 

(poniesionej straty) przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

do dnia 20 ka�dego m-ca 

 za miesi�c poprzedni   

2. 

CIT – 2P 

Deklaracja o wysoko�ci osi�gni�tego 

 (poniesionej straty) przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych  

za I półrocze roku podatkowego 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

do 20 dnia m-ca nast�puj�cego po 
m-cu, 

 w  którym upłyn�ł 

 szósty  miesi�c 

 roku podatkowego  

3. 

CIT – 5 

O�wiadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z 
dywidendy  

 lub innych przychodów z tytułu  

udziału w zyskach osób prawnych 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

nie pó�niej ni� w dniu  

wypłaty nale�no�ci  

4. 

CIT – 6  

Deklaracja o wysoko�ci pobranego podatku dochodowego 
od dochodów z dywidend 

 oraz innych przychodów z tytułu udziału 

 w zyskach osób prawnych 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

do 7 dnia m-ca nast�puj�cego po 
m-cu,  

w którym pobrano podatek  
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5. 

CIT – 7 

Informacja o wysoko�ci pobranego podatku 

 od dochodów z dywidend lub  

innych przychodów z tytułu udziału  

w zyskach osób prawnych 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

do 7 dnia m-ca po m-cu, 

w którym pobrano podatek  

6. 

CIT – 8  

Zeznanie o wysoko�ci osi�gni�tego dochodu (poniesionej 
straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób 

prawnych,  

za roku podatkowy 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

dla zeznania wst�pnego:   

do ko�ca trzeciego m-ca 
nast�pnego roku podatkowego 

 

dla zeznania ostatecznego:  

do 10 dnia od daty zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania 

finansowego, 

nie pó�niej jednak  

ni� przed upływem dziewi�ciu m-
cy  

od zako�czenia 

 roku  podatkowego 

7. 

CIT – O  

Informacja o odliczeniach od dochodu 

 i od podatku oraz o dochodach wolnych 

 i zwolnionych od podatku 

 / zał�cznik CIT-2 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

zał�cznik do formularza CIT-2 



 
Materiał nadesłany przez u�ytkownika „TAMARA” PAW – Praktyczny Audytor Wewn�trzny   www.audyt.net 
 
 

8. 

CIT – S 

Informacja o wysoko�ci dochodu uzyskanego 

 z działalno�ci gospodarczej prowadzonej   

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej  

za okres / rok podatkowy 

 / zał�cznik CIT-2, CIT-2P i CIT-8 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

oryginał - urz�d skarbowy 

 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

zał�cznik do formularza CIT-2, 
CIT-2P oraz do zeznania CIT-8 

9. 

CIT – ST  

Informacja o nale�nych gminom 

 i województwom udziałach w podatku dochodowym od 
osób prawnych 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

w terminie wpłaty zaliczki podatku  
za stycze�   

roku podatkowego; ka�dorazowo 
w terminie wpłaty  zaliczki 

podatku w przypadku  zmiany 
stanu zatrudnienia w trakcie roku 
podatkowego wpływaj�cego na 
zmian� procentowego udziału 

zatrudnionych  

w zakładach (oddziałach), 
poło�onych na terenie danej gminy 

lub  województwa,  do 
zatrudnionych  ogółem 

informacj� roczn�, 

 wst�pn� i ostateczn� – w 
terminach przewidzianych dla  

zeznania CIT-8 

10. 

CIT – ST/A 

Informacja o wyodr�bnionych 

 Organizacyjnie  zakładach (oddziałach ) 

/ zał�cznik do CIT-ST 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

 

zał�cznik do formularza CIT-ST 
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Wykaz dokumentów dotycz�cych rozlicze� z Urz�dem Skarbowym – NIP    Zał�cznik Nr 19 
 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy Termin sporz�dzenia / 
przekazania do US 

1. 

NIP – 2  

Zgłoszenie identyfikacyjne / aktualizacyjne osoby 
prawnej, jednostki organizacyjnej 

 nie maj�cej osobowo�ci prawnej,  

 b�d�cej podatnikiem lub płatnikiem 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział 

finansowo-ksi�gowy 

przed dokonaniem pierwszej czynno�ci 
podlegaj�cej opodatkowaniu 

zgodnie z art. 6,7,8,9,10 i 22 ustawy z 
dnia 13.10.95r. 

  o zasadach ewidencji  

i identyfikacji 

 podatników i płatników 
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Wykaz dokumentów dotycz�cych rozlicze� z Urz�dem Skarbowym – PIT   Zał�cznik Nr 20 
 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy 
Termin  sporz�dzenia/  

przekazania do US 

1. 

PIT – 2  

O�wiadczenie pracownika dla celów  

obliczenia miesi�cznych zaliczek na podatek  

dochodowy od osób fizycznych  

pracownik oryginał - dział płac 

nale�y zło�y�  przed pierwsz� wypłat� 

 w danym roku podatkowym; 

o�wiadczenia nie składa si� - je�eli stan faktyczny 
wynikaj�cy  z o�wiadczenia zło�onego w poprzednich 

latach  

nie uległ zmianie 

2. 

PIT – 4  

Deklaracja na zaliczk� miesi�czn�  

na podatek dochodowy od ł�cznej kwoty  

wypłat dokonywanych  

dział płac 
oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział płac 

do 20 dnia m-ca  

nast�puj�cego po m-cu,  

w którym pobrano zaliczk� 

3. 

PIT – 8A  

Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego  

podatku dochodowego 

dział płac 
oryginał - urz�d skarbowy   

kopia - dział płac 

do 7 dnia  m-ca nast�puj�cego po m-cu, w którym 
pobrano podatek;  

w w/w terminie płatnik jest obowi�zany przesła� 
podatnikom okre�lonym 

w art.4 ustawy imienn� informacj� 

 o wysoko�ci przychodu (dochodu) 

 i pobranego zryczałtowanego 

 podatku dochodowego 

4. 
PIT – 8B  

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach 
na podatek dochodowy 

dział płac 
oryginał - urz�d skarbowy   

kopia - dział płac 

do dnia 15 marca roku  

nast�puj�cego  po roku podatkowym; 

 w razie zaprzestania działalno�ci przez płatnika przed 
tym dniem -  

 - do dnia zaprzestania działalno�ci  
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5. 
PIT – 8C 

Informacja o wypłaconych podatnikowi nale�no�ciach 
lub �wiadczeniach 

dział płac 
oryginał - urz�d skarbowy   

kopia - dział płac 

do dnia 15 marca roku  

nast�puj�cego  po roku podatkowym 

6. 

PIT-11 

Informacja o uzyskanych przez podatnika 

dochodach oraz o pobranych zaliczkach  

na podatek dochodowy 

dział płac 

oryginał - pracownik 

kopia - urz�d skarbowy 

kopia - dział płac 

urz�d skarbowy - do dnia 15 kwietnia roku 
nast�puj�cego  

po roku podatkowym; 

podatnik - do dnia 31 marca roku nast�puj�cego po roku 
podatkowym; 

je�eli obowi�zek poboru  zaliczki 

7. 

PIT – 12 

O�wiadczenie pracownika dla celów 

 dokonania rocznego obliczenia podatku 
dochodowego od dochodu uzyskanego  

przez podatnika  za cały rok podatkowy 

pracownik oryginał - dział płac 

nale�y zło�y� przed dniem  

15 stycznia roku nast�puj�cego roku podatkowym, za 
który płatnik 

 dokona rozliczenia za podatnika 

8. 

PIT – R 

Informacja o wypłaconych podatnikowi  

kwotach z tytułu pełnienia 

 obowi�zków społecznych i obywatelskich 

dział płac 
oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział  płac 

do dnia 15 marca roku  

nast�puj�cego  po roku podatkowym; 

 w razie zaprzestania działalno�ci 

 przez płatnika przed tym dniem -  

 – do dnia zaprzestania działalno�ci 
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Wykaz dokumentów dotycz�cych rozlicze� z Urz�dem Skarbowym – PCC   Zał�cznik Nr 21 
 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy 
Termin sporz�dzenia / 

przekazania do US 

1. 

PCC – 1 

Deklaracja w sprawie podatku  

od czynno�ci cywilno – prawnych 

dział  

finansowo-ksi�gowy 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział  

finansowo-ksi�gowy 

14 dni od dnia powstania 

 obowi�zku podatkowego 

2. 

PCC – 1A 

Informacja o pozostałych stronach  

czynno�ci cywilno – prawnych  

/ zał�cznik do PCC-1 

dział  

finansowo-ksi�gowy 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział  

finansowo-ksi�gowy 

zał�cznik do deklaracji PCC-1 

3. 

PCC – 2  

Deklaracja o nale�no�ciach wpłaconych 

 przez płatnika 

dział  

finansowo-ksi�gowy 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział  

finansowo-ksi�gowy 

do 7 dnia m-ca po m-cu,  

w którym pobrano podatek 
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Wykaz dokumentów dotycz�cych rozlicze� z Urz�dem Skarbowym – VAT  Zał�cznik Nr 22 
 

Lp. Nazwa dokumentu Wystawiaj�cy Ilo	
 egzemplarzy 
Termin sporz�dzenia / 

 przekazania do US 

1. 

VAT – 7  

Deklaracja podatkowa dla podatku 

 od towarów i usług 

dział 

finansowo-ksi�gowy 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział  

finansowo-ksi�gowy 

do dnia 25 m-ca  

nast�puj�cego po m-cu, 

w którym dokonano operacji gospodarczych  

2. 

VAT – R   

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie 

 podatku od towarów i usług  

oraz podatku akcyzowego 

dział  

finansowo-ksi�gowy 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział  

finansowo-ksi�gowy 

zgłoszenie - przed dniem wykonania pierwszej 
czynno�ci podlegaj�cej podatkowi od towarów 

i usług  

oraz podatkowi akcyzowemu 

 

zmiana - nie pó�niej ni� do ko�ca m-ca 
nast�puj�cego po m-cu, 

 w którym nast�piła zmiana 

3. 

VAT – 5 

Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego 
podatnika podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego 

urz�d skarbowy 1 egz. podatnik 
1 miesi�c od zgłoszenia  

rejestracyjnego podatnika 

4. 

VAT – Z  

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynno�ci 
podlegaj�cych opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług  

lub podatkiem akcyzowym 

dział 

 finansowo- ksi�gowy 

oryginał - urz�d skarbowy 

kopia - dział  

finansowo-ksi�gowy 

w dniu zaprzestania  

wykonywania czynno�ci  

podlegaj�cej opodatkowaniu 
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Czas przechowywania zbiorów rachunkowo	ci       Zał�cznik 23 
 

Okres przechowywania 

Lp. Nazwa zbioru Ustawa o rachunkowo	ci  

z dnia  29 wrze	nia 1994r. 

z pó�niejszymi zmianami (art. 74) 

1. Zatwierdzone roczne  sprawozdanie finansowe trwale 

2. Ksi�gi rachunkowe 5 lat 

3. 
Karty wynagrodze� 

 (ich odpowiedniki) 

Okres ustalony w przepisach  

emerytalnych, rentowych, podatkowych, 

 ale nie krócej ni� 5 lat 

4. 

Dowody ksi�gowe  

dotycz�ce wpływów  

ze sprzeda�y detalicznej 

Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za bie��cy rok obrotowy, 

 ale nie krócej ni� do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów  

do sprzeda�y detalicznej 

5. 

Dowody ksi�gowe 

 dotycz�ce wieloletnich inwestycji rozpocz�tych, po�yczek, 
kredytów,  

umów handlowych, roszcze� dochodzonych w post�powaniu 
cywilnym, obj�tych post�powaniem karnym lub podatkowym 

5 lat od pocz�tku roku 

 nast�puj�cego po roku obrotowym, 

 w którym sprawy zostały ostatecznie zako�czone, spłacone, rozliczone  

lub przedawnione 

6. Dokumentacja przyj�tych zasad prowadzenia rachunkowo�ci Nie krócej ni� 5 lat od upływu jej wa�no�ci 

7. Dokumenty dotycz�ce r�kojmi i reklamacji 
1 rok po upływie terminu r�kojmi 

 lub po rozliczeniu reklamacji 

8. Dokumenty inwentaryzacyjne 5 lat 

9. Pozostałe dowody ksi�gowe i dokumenty 5 lat 

 

 


