
Elektronicznie podpisany przez: 
Bogumił Piotr Sobula 
dnia 12 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 2341/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady współpracy w zakresie realizacji i rozliczania 
zadań inwestycyjnych powierzonych do wykonania Spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 
559 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:
§ 1. Wprowadza się "Regulamin określający zasady współpracy w zakresie realizacji i rozliczania zadań 

inwestycyjnych powierzonych do wykonania Spółce Katowickie Inwestycje S.A." stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Spółkę Katowickie Inwestycje S.A. oraz kierowników komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta Katowice do zapoznania się z wyżej wymienionym Regulaminem, stosowania i przestrzegania 
jego zapisów w zakresie właściwości danej komórki organizacyjnej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentom Miasta Katowice, Sekretarzowi 
Miasta oraz Skarbnikowi Miasta Katowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024r.

wz. Prezydenta Miasta Katowice 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2341/2022 
Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Regulamin określający zasady współpracy w zakresie realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych 
powierzonych do wykonania Spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Rozdział 1. 
CZĘŚĆ OGÓLNA

I. Podstawy prawne
Regulamin opracowano na podstawie ogólnych obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym,

2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4. Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
5. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
6. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

7. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 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 Rzeczypospolitej Polskiej,

8. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów 
i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień,

9. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur,

10. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r.w sprawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych (KŚT),

12. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

II. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Mieście należy rozumieć Gminę Katowice

2. Spółce należy rozumieć Spółkę Katowickie Inwestycje S.A. (poprzednia nazwa Katowicka 
Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod 
numerem KRS 0000941305 posiadającą NIP 9542588939 oraz REGON 240612757

3. Regulaminie należy rozumieć Regulamin określający zasady współpracy w zakresie realizacji i 
rozliczania zadań inwestycyjnych powierzonych do wykonania Spółce Katowickie Inwestycje S.A. wskazany
w załączniku nr 1 do zarządzenia nr ..........................  Prezydenta Miasta Katowice z dnia.........................w
sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady współpracy w zakresie realizacji i rozliczania zadań 
inwestycyjnych powierzonych do wykonania Spółce Katowickie Inwestycje S.A.
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4. Umowie należy rozumieć zawartą w dniu 23.12.2021r. Umowę nr IN/101/21 pomiędzy Miastem 
Katowice, a Spółką Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. (obecna nazwa 
Katowickie Inwestycje S.A.) wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami na okres od dnia 01.01.2022 do dnia 
31.12.2024r.

5. Dysponencie należy rozumieć właściwego Wiceprezydenta Miasta Katowice / Sekretarza Miasta 
będącego dysponentem środków budżetu Miasta

6. Przedstawicielu dysponenta należy rozumieć odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną 
Urzędu Miasta Katowice posiadającą w planie środki przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych 
powierzonych Spółce do wykonania i wykonującą wszystkie przypisane w niniejszym Regulaminie czynności

7. Instrukcję obiegu dokumentów należy rozumieć Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo- 
księgowych w Urzędzie Miasta Katowice stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Prezydenta 
Miasta Katowice w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w 
Urzędzie Miasta Katowice”

8. Programie „DYSPONENT” należy rozumieć wielostanowiskowy program komputerowy przeznaczony 
do rejestrowania prawnego zaangażowania wydatków budżetowych. Dostęp do programu posiadają oprócz 
pracowników Urzędu Miasta również upoważnieni pracownicy Spółki realizujący postanowienia Umowy. 
Zgłoszenie osób do systemu dokonuje Przedstawiciel Dysponenta za pośrednictwem Wydziału Informatyki 
oraz Biura Zgodności i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Katowice.

9. Zarządzeniu w sprawie VAT należy rozumieć Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie 
zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzenia 
jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M przez Miasto Katowice

10. KR należy rozumieć Wydział Księgowo-Rachunkowy Urzędu Miasta Katowice
11. BM należy rozumieć Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice

12. BZP należy rozumieć Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Katowice

III. Przedmiot i zakres obowiązywania Regulaminu
1. Przedmiotem przyjętego Regulaminu jest określenie regulacji organizacyjnych oraz proceduralnych w 

związku z zawartą Umową.

2. Procedura obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2024.

Rozdział 2.
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. Wytyczne dotyczące zawierania, obiegu i kontroli umów na dostawy, roboty i usługi
1. Umowy na dostawy, roboty i usługi Spółka zawiera w imieniu i na rzecz Miasta. Umowy podpisywane 

są przez osoby reprezentujące Spółkę zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem i przekazywane do kontroli 
budżetowej Przedstawicielowi Dysponenta.

2. Spółka zawierając umowy z kontrahentami zobowiązana jest do:
- zawierania umów zgodnie z obowiązującymi procedurami w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 

zamieszczeniem w treści umowy oznaczenia trybu postępowania,

- każdorazowego sprawdzenia czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, czy posiada 
wymagane prawem koncesje i zezwolenia, figuruje na „białej liście podatników”, posiada zgłoszony do 
Urzędu Skarbowego rachunek bankowy,

- sprawdzenia czy przedmiot zawieranej umowy odpowiada profilowi zarejestrowanej działalności 
kontrahenta,
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- stosowania przyjętej przez Ministra Finansów metodyki oceny dochowania należytej staranności nabywców 
towarów w transakcjach krajowych,

- szczegółowego określenia przedmiotu umowy i obowiązków wykonawcy i zamawiającego,

- wskazania wszystkich danych kontrahenta tj. pełna nazwa, adres, numeru NIP lub PESEL wykonawcy, 
opcjonalnie można wskazać również nr KRS,

- określenia kwoty umowy,
- wskazania klasyfikacji wydatków budżetowych,

- oznaczenia terminu wykonania zamówienia,

- zamieszczenia w treści umowy zapisu o karach umownych
- określenia terminu i sposobu zapłaty,

- określenia obowiązku, formy i kwoty wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeśli jest 
wymagane,

- określenia ilości egzemplarzy umowy,

- przestrzegania innych ustaleń wymaganych przepisami prawa oraz wytycznymi regulującymi finansowanie 
realizacji zadań inwestycyjnych środkami zewnętrznymi (RFIS, RFIL, fundusze UE, inne)

3. Nie należy posługiwać się w umowach procentowymi wskaźnikami, uniemożliwiającymi określenie 
wysokości zaangażowania wydatków.

4. W celu należytego nadzorowania przez Głównego Księgowego lub osobę upoważnioną wydatków 
budżetowych, każda umowa musi określać konkretną kwotę oraz termin na jaki została zawarta.

5. Umowy zawierane z wykonawcami i dostawcami wybranymi w drodze przepisów ustawy -  Prawo 
zamówień publicznych -  winny być zgodne z projektowanymi postanowieniami umowy zawartymi w SWZ.

6. Jakiekolwiek zmiany treści umowy, jeżeli przepisy na to zezwalają, mogą być dokonywane jedynie 
aneksem do umowy zasadniczej. Tryb postępowania w odniesieniu do aneksów jest identyczny jak przy 
umowach zasadniczych. Aneks musi zawierać datę jego zawarcia oraz być przechowywany wraz z umową 
zasadniczą.

7. Do umów stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zmianami, z 
zachowaniem wymagań określonych w aktualnie obowiązującej ustawie prawo zamówień publicznych.

8. Parafowane przez Przedstawiciela Dysponenta egzemplarze umowy przekazywane są do KR celem 
dokonania przez Głównego Księgowego lub osobę upoważnioną kontroli wstępnej. W celu dokonania kontroli 
Główny Księgowy lub osoba upoważniona może żądać wyjaśnień od Spółki lub Przedstawiciela Dysponenta 
środków w zależności od przedmiotu wątpliwości. Jeżeli wynik kontroli jest pozytywny Główny Księgowy 
kontrasygnuje umowę lub parafuje i przekazuje umowę do kontrasygnaty Skarbnikowi Miasta lub osobie 
upoważnionej do jej udzielania zgodnie z ustalonym zakresem kompetencji. Powyższe stanowi potwierdzenie 
akceptacji dokonywanych czynności w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. 
Oświadczenie woli wyrażone w Umowie bez kontrasygnaty nie wywołuje skutków prawnych.

9. Jeżeli Główny Księgowy nie zgadza się z zapisami w umowie i nie uzyskał satysfakcjonującego go 
wyjaśnienia, zwraca umowę do Przedstawiciela Dysponenta z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej parafy i 
rejestracji. Powyższa umowa powinna zostać wykreślona z właściwego rejestru i nie stanowi podstawy 
prawnego zaangażowania wydatków.

10. Wiążące polecenie złożenia podpisu na umowie może wydać Głównemu Księgowemu tylko kierownik 
jednostki.

11. Wszystkie umowy generujące wydatki muszą być zarejestrowane w programie komputerowym 
„DYSPONENT” wraz z nadaniem numeru Centralnego Rejestru Umów / CRU/ i jego oznaczeniem przez KR 
oraz zawierać podpisy na wszystkich egzemplarzach. Rejestracji umowy w programie dokonuje Spółka z 
zachowaniem zasad rejestracji w programie.

12. Brak rejestracji umowy powoduje odmowę przyjęcia faktury wynikającej z realizacji umowy.
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13. Umowy zawarte z kontrahentami na wykonanie usług, robót, oraz dostaw towarów, generujące w 
przyszłości konieczność wydatkowania środków, stanowią dokument księgowy prawnego zaangażowania 
wydatków budżetowych, podlegający ewidencji w programie komputerowym „DYSPONENT” w którym 
prowadzi się analitykę do konta „zaangażowanie wydatków budżetowych” w szczegółowości do zadań i 
klasyfikacji budżetowej.

14. Szczegółowy zakres zadań Spółki stanowiący przedmiot zamówienia oraz Zasady dokonywania 
Wskazania do Realizacji określają załączniki nr 1 i 2 do Umowy.

15. Wszystkie umowy oraz aneksy do umów wymagają akceptacji przez radcę prawnego, za wyjątkiem 
aneksów wyłącznie przedłużających termin realizacji przedmiotu umowy albo dokonujących zmian 
nieistotnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Umowę należy przedkładać do podpisu niezwłocznie po jej zawarciu jednak nie wcześniej niż przed 
terminem zabezpieczenia w planie budżetu środków finansowych na ten cel.

17. Umowy sporządzane są w czterech egzemplarzach w tym jeden egzemplarz powinien wpłynąć do 
Przedstawiciela Dysponenta, a drugi egzemplarz do KR.

18. Faktury VAT i rachunki za wykonanie umowy podlegają sprawdzeniu i zatwierdzeniu w programie 
„DYSPONENT” jako rozliczenie właściwej umowy. Za prawidłowe zaewidencjonowanie dokumentów j/w 
odpowiada Spółka oraz Przedstawiciel Dysponenta.

19. W przypadku zawierania umów wspólnie z innym podmiotem na realizację danego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, w umowie winny być określone zasady podziału finansowania i odpowiedzialności oraz 
zasady przyjmowania na stan majątku wytworzonego w wyniku realizacji inwestycji.

20. Do umów zawieranych na podstawie porozumień, decyzji, innych dokumentów z których wynika 
finansowanie lub współfinansowanie ze środków zagranicznych lub krajowych oraz kredytów stosuje się 
zasady wynikające z tych umów, natomiast do obiegu i kontroli dokumentów finansowych stosuje się niniejsze 
zasady, chyba że określone zostaną odrębne procedury obowiązujące dla danego zadania.

21. Spółka oraz Przedstawiciel Dysponenta zobligowani są do stosowania procedur opracowanych dla 
projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a w zakresie planowania, realizacji i rozliczania zadań 
inwestycyjnych zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie planowania, realizacji i rozliczania 
Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

22. Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych dla których kontrahentem jest osoba fizyczna obowiązują 
wszystkie zasady dotyczące zawierania umów oraz szczegółowe regulacje wynikające z Instrukcji Obiegu 
Dokumentów dotyczące wywiązania się z obowiązku Urzędu Miasta Katowice wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Przedstawiciel Dysponenta zostaje zobligowany do zapoznania Spółki z powyższymi regulacjami 
i obowiązkami.

23. Jeżeli warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium, wówczas w 
przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza Spółka przechowuje je na wyodrębnionym rachunku 
bankowym Spółki, natomiast w przypadku dokumentu -  wersję elektroniczną Spółka przechowuje wraz z 
dokumentacją postępowania. W przypadku podjęcia decyzji o zatrzymaniu wykonawcy wadium w 
postępowaniu o zamówienie publiczne Spółka niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych 
od zatwierdzenia decyzji przez Zarząd Spółki przekazuje kwotę zatrzymanego wadium wpłaconego w 
pieniądzu na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miasta Katowice, a w przypadku wadium złożonego w 
formie dokumentu -  Spółka przekazuje niezbędne dokumenty wraz z żądaniem wypłaty wadium do podmiotu, 
który wystawił dokument wadialny.

24. Zabezpieczenia umowy wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice lub w 
formie gwarancji winny być dokonane najpóźniej w dacie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w formie 
pieniądza podlega księgowaniu na rachunku bankowym Urzędu Miasta Katowice natomiast zabezpieczenie w 
formie gwarancji (oryginał) podlega zarejestrowaniu w ewidencji depozytów prowadzonej przez KR.

Po zakończeniu terminu umowy i upływie okresu rękojmi Spółka za pośrednictwem Przedstawiciela 
Dysponenta składa do KR dyspozycję o zwrot zaewidencjonowanej gwarancji bankowej lub o zwrot środków 
pieniężnych na właściwy rachunek bankowy. Dyspozycja powinna zostać sporządzona w terminie 7 dni od 
zaistnienia powyższych okoliczności. Realizacja dyspozycji przez KR następuje w terminie 5 dni od daty 
wpływu dyspozycji do Wydziału.

Id: 95E476FE-A9A4-49A2-982D-30649AA9B471. Podpisany Strona 4



25. Przy zawieraniu umów Przedstawiciel Dysponenta kontrolujący działania Spółki, powinien 
uwzględniać Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie 
przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 
(MDR) w Urzędzie Miasta Katowice oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

26. Przedstawiciel Dysponenta zobowiązany jest do wdrożenia i przekazywania na bieżąco Spółce 
stosownych regulacji wewnętrznych Urzędu Miasta celem prawidłowej realizacji zadań w powyższym 
obszarze.

II. Obieg i kontrola dokumentów księgowych
1. Spółka otrzymane, na podstawie zawartych umów, faktury opracowuje pod względem formalnym, 

rachunkowym i merytorycznym w szczególności poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonywanych robót, 
dostaw lub usług stanowiących podstawę wystawionej faktury przy czym faktura opisywana jest pod względem 
merytorycznym, a stwierdzenie jej zweryfikowania i zatwierdzenia pod względem formalnym i rachunkowym 
umieszcza w oświadczeniu dołączanym do faktury. Ponadto faktury winny zostać opisane zgodnie z zasadami 
klasyfikacji budżetowej tj. wpisanie działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, nazwy i numeru 
zadania inwestycyjnego oraz sposobu finansowania. Dodatkowo podczas opracowywania otrzymanych faktur 
do zapłaty konieczne jest zweryfikowanie przez Spółkę oraz Przedstawiciela Dysponenta czy zawiera ona 
wszystkie wymagane prawem elementy w tym m.in. zapis dotyczący „ mechanizmu podzielonej płatności” oraz 
czy zawiera ona numer rachunku bankowego zgłoszony do Urzędu Skarbowego i figurujący na „białej liście 
podatników”.

2. Kontrola merytoryczna obejmować powinna w szczególności czy:

- zlecenie wykonania operacji gospodarczej jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustaw o 
samorządzie gminnym i powiatowym oraz czy nastąpiło w trybie wymaganym przez ustawę prawo 
zamówień publicznych wraz z wniesieniem należytego zabezpieczenia umowy przez kontrahenta zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,

- odbiór wykonanego zlecenia potwierdzony został protokołem przez właściwe osoby upoważnione,

- dokonana operacja gospodarcza jest legalna, celowa i zgodna z zasadami gospodarności,
- dostawy, roboty i usługi zostały zrealizowane lub wykonane zgodnie z zamówieniem, umową, zleceniem, 
względnie innymi ustaleniami oraz posiadają zabezpieczenie w zatwierdzonym planie finansowym,

- zastosowane ceny jednostkowe, dopłaty, upusty, są zgodne z zawartymi umowami, kosztorysami, 
obowiązującymi cennikami i innymi ustaleniami,

- zastosowane stawki wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń są rzetelne, to znaczy zgodne z wykonywaną 
pracą i wynikają z obowiązujących przepisów, a przyznane świadczenia są uzasadnione i zgodne z 
przepisami,

- zużyte do wykonania materiały są rzeczywiste, zgodnie z przyjętymi ilościowymi lub finansowymi normami 
zużycia,

- kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, posiada wymagane prawem koncesje i 
zezwolenia, figuruje na „białej liście podatników”, rachunek bankowy na który ma zostać dokonana zapłata 
został przez kontrahenta zgłoszony do Urzędu Skarbowego i figuruje na „białej liście podatników”,

- transakcja odpowiada profilowi zarejestrowanej działalności kontrahenta,
- występuje zgodność dostarczonych towarów lub usług z tymi, które zostały zafakturowane,

- wystawiona faktura zawiera wszystkie wymagane prawem elementy w tym m.in. w uzasadnionych 
przypadkach adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

3. Następnie faktura rejestrowana jest w systemie „DYSPONENT” i przekazywana do sprawdzenia do 
Przedstawiciela Dysponenta, który potwierdza prawidłowość dokumentu podpisem.

4. Dysponent środków po sprawdzeniu prawidłowości otrzymanych ze Spółki dokumentów księgowych, 
zatwierdza dokument do zapłaty zgodnie z przyjętą procedurą w Instrukcji obiegu dokumentów. Dokument 
bezzwłocznie przekazywany jest do KR za potwierdzeniem, co najmniej na 5 dni przed oznaczonym na 
dokumencie terminem zapłaty.
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5. Wyznaczony pracownik KR, sprawdza dokument pod względem formalno-rachunkowym, dekretuje 
zgodnie z Zakładowym Planem Kont, wprowadza do systemu bankowości elektronicznej i przekazuje do 
zaakceptowania Kierownikowi Referatu, a następnie do podpisu Głównemu Księgowemu lub upoważnionej 
osobie.

6. Główny Księgowy lub osoba upoważniona po wykonaniu kontroli bieżącej, jeżeli wynik kontroli jest 
pozytywny podpisuje dokument, oraz dokonuje jego zapłaty w systemie bankowości elektronicznej wraz z 
podpisem drugiej osoby upoważnionej do złożenia podpisu zgodnie z kartą wzorów podpisów. Jeżeli Główny 
Księgowy lub upoważniona osoba ma uwagi lub zastrzeżenia zwraca dokument do Przedstawiciela Dysponenta 
w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia.

Pracownik KR na dokumencie zapłaconym nanosi pieczątkę „zapłacono dnia........." i przekazuje dokument
do księgowania.

7. Wszystkie dowody źródłowe dotyczące wydatkowania środków pieniężnych winny być oznaczone 
pieczątką o treści:

Wykaz pieczątek niezbędnych do oznakowania przez Spółkę:

1) Realizacja wydatku 

jest zgodna z ustawą 
prawo zamówień publicznych

Zastosowano tryb .........
Nr Z P ............................

2) Sprawdzono pod względem 

merytorycznym, legalności 
i gospodarności,

Termin płatności zgodnie z umową, zleceniem itp.

dnia................................

podpis.........................
Data................................

3) Zatwierdzono do wypłaty
z ł ....................................

słownie: .........................

podpisy Dysponenta środków - Data........

i Głównego Księgowego -  Data..........
oraz zawierać informację:

płatne ze środków własnych gminy /powiatu/, zleconych gminie /powiatowi/, 

finansowane z funduszu celowego/specjalnego / kredytu/pożyczki 
dział, rozdział, paragraf

Wykaz pieczątek niezbędnych do oznakowania przez KR

1) Sprawdzono pod względem 
formalnym i rachunkowym 

Data.........podpis..............
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2) Zrealizowano 

zgodnie z umową nr

z dnia.....................

podpis....................

3) Zapłacono dnia

III. Założenia dotyczące dokumentacji obrotu materiałowego, dokumentacji wydatków o charakterze 
inwestycyjnym w tym środki trwałe w budowie.

1. Szczegółowe uregulowania w zakresie obiegu i terminów sporządzania dokumentów „OT”, „OTM” i 
„OTW”, „PR”+ i „PR-„ zawiera Instrukcja Obiegu Dokumentów.

2. W przypadku zadań inwestycyjnych Spółka odpowiedzialna za ich realizację wystawia powyższe 
dowody w terminach i na zasadach zgodnych z Instrukcją Obiegu Dokumentów. Dowody powinny zawierać 
wszystkie niezbędne elementy. Realizacja powyższych zadań odbywa się w porozumieniu z Przedstawicielem 
Dysponenta, który weryfikuje i podpisuje wystawiony dokument. Następnie dokument przekazywany jest do 
zatwierdzenia Dysponentowi.

3. Wystawienie dowodów obrotu materiałowego następuje w terminie 30 dni od daty przyjęcia majątku do 
używania w wyniku inwestycji, zakupu, modernizacji, itp. oraz dokonania rozliczenia finansowego z 
generalnym Wykonawcą, który był zobowiązany do wykonania tej inwestycji, modernizacji itp. Terminowe 
wystawienie i przekazanie dokumentu do KR ma zasadnicze znaczenie ponieważ wpływa na prawidłowe ujęcie 
składników majątku w księgach rachunkowych, rozliczenie inwestycji oraz ich umorzenia.

4. Kontrola w KR polega na sprawdzeniu zgodności formalnej i rachunkowej dowodów z poniesionymi 
nakładami.

5. Przekazując zadanie Spółce do realizacji powinien zostać określony przyszły użytkownik wytworzonego 
majątku zaakceptowany przez Prezydenta Miasta.

6. Spółka po zakończeniu pewnego etapu lub zrealizowania całego zadania inwestycyjnego rozlicza 
poniesione koszty na obiekty inwentarzowe i ustala wartość środków trwałych powstałych w wyniku 
zakończenia procesu inwestycyjnego. Na podstawie dokonanego przez Spółkę rozliczenia i wystawionych 
dokumentów następuje rozliczenie konta środki trwałe w budowie.

7. W celu terminowego sporządzenia dowodów Spółka zobowiązana jest określać na fakturach 
dokumentujących wydatek, nazwę przyszłego środka trwałego lub kwalifikować wydatki jako koszty ogólne 
zadania, które po zakończeniu inwestycji rozliczane są proporcjonalnie na poszczególne środki trwałe.

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma procedura określona w 
Instrukcji Obiegu Dokumentów.

IV. Dokumentacja finansowo-księgowa podatku od towarów i usług (VAT)
1. Miasto Katowice -  jest podatnikiem podatku od towarów i usług - z uwagi na to, że wykonuje czynności 

podlegające opodatkowaniu VAT lub zwolnione z VAT.
2. Miasto Katowice posiada numer identyfikacji podatkowej: NIP 634-001-01-47 jako numer identyfikacji 

podatnika czynnego.
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3. Spółka oraz Przedstawiciel Dysponenta- realizujący czynności mające związek z obowiązkiem ustalenia 
podatku należnego przy sprzedaży towarów lub usług oraz/lub ustalenie prawa do pomniejszania podatku 
należnego o podatek naliczony w fakturach zakupowych związanych ze sprzedażą opodatkowaną/ w tym 
importu usług i towarów/ i zwolnionych -  zobowiązani są do:

- stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

- stosowania procedur wynikających z załączników do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie 
zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzenia 
jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M przez Miasto Katowice,

- sporządzania comiesięcznych rejestrów sprzedaży i zakupu zgodnie z procedurą określoną w ww. 
Zarządzeniu. Rejestry sporządza Przedstawiciel Dysponenta przy udziale i w porozumieniu ze Spółką.

4. Przedstawiciel Dysponenta ponosi odpowiedzialność merytoryczną i rachunkową za przedłożone rejestry 
zakupu i sprzedaży oraz za właściwe przyporządkowanie:

- rodzaju transakcji oraz oznaczenie właściwe dokonywanych czynności w systemach ewidencyjnych 
dotyczące grupowania towarów i usług GTU, rodzaju transakcji, dowodów sprzedaży i zakupu zgodnie z 
Rozporządzeniem z dnia 15 października 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w 
deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

- dowodów sprzedaży i zakupu w systemach ewidencyjnych stanowiących podstawę do sporządzenia 
cząstkowej deklaracji podatku od towarów i usług.

Prawidłowość danych ujętych w sporządzanych przez Spółkę dokumentach z zakresu VAT Przedstawiciel 
Dysponenta potwierdza podpisem (kierownik komórki organizacyjnej) i przekazuje do właściwej komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice.

5. Uregulowania dotyczące odpowiedzialności karno - skarbowej zostały zawarte w rozdziale 2 pkt 12 
Procedur prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz obiegu dokumentów 
podatkowych w Urzędzie Miasta Katowice oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych (Załącznik do 
Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku 
od towarów i usług (VAT) oraz sporządzenia jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M przez Miasto 
Katowice).

6. Szczegółowe zasady postępowania stanowiące procedurę sporządzania miesięcznej deklaracji cząstkowej 
dla Urzędu Miasta Katowice określa załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie 
zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzenia 
jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M przez Miasto Katowice. Przedstawiciel Dysponenta zobligowany jest 
do przestrzegania powyższych zasad i ich realizacji we wskazanych terminach.

7. Spółka oraz Przedstawiciel Dysponenta zobowiązani są do przestrzegania zapisów ustawy o VAT, 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur/VAT/ i 
Załącznika do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych 
rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzenia jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M 
przez Miasto Katowice w zakresie zasady wystawiania, przechowywania faktur, faktur korygujących, not 
korygujących, duplikatów faktur.

8. Wszelkie faktury dotyczące zakupów poza VAT-em (tj. faktur od których nie będzie odliczany podatek 
VAT) powinny być wprowadzane przez Spółkę w rejestrze FI w systemie „DYSPONENT”. Natomiast 
wszelkie faktury z których podatek VAT będzie odliczany powinny być wprowadzane przez Spółkę w 
rejestrze FIV w systemie „DYSPONENT”. Prawidłowość ujęcia faktur w odpowiednim rejestrze potwierdza 
podpisem Przedstawiciel Dysponenta podczas dokonywanej kontroli merytoryczno-formalnej.

9. W przypadku faktur wprowadzanych do rejestru FIV Spółka zobowiązana jest do dołączania do 
przekazywanych faktur, wydrukowanej dla każdego nr CRF „metryczki” podpisanej przez Spółkę oraz 
Przedstawiciela Dysponenta (metryczka dostępna jest w programie „DYSPONENT”, zakładka faktury).

10. Odbiór ustrukturyzowanych faktur elektronicznych odbywa się za pośrednictwem konta na platformie, 
którego administratorem jest Wydział Informatyki. Dostęp do konta mają osoby którym na podstawie 
zgłoszenia Inspektor Ochrony Danych udziela stosownego upoważnienia.
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W przypadku wpływu faktury za pośrednictwem konta na platformie, Przedstawiciel Dysponenta przekazuje 
w terminie 3 dni roboczych odebraną fakturę do Spółki.

Obieg (opracowanie, zatwierdzanie pod względem formalno-merytorycznym) ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej pozostaje bez zmian, na dotychczasowych zasadach przyjętych dla pozostałych faktur.

V. Zasady sporządzania sprawozdań, uzgodnień i raportów w ramach realizowanych inwestycji
1. Spółka w porozumieniu z Przedstawicielem Dysponenta wprowadza zmiany planów budżetowych w 

programie „DYSPONENT” na podstawie Uchwał Rady Miasta, zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta 
(zarządzeń wykonawczych do Zarządzeń Prezydenta Miasta) oraz decyzji wewnętrznych zmieniających plan 
budżetowy ustalony dla Przedstawiciela Dysponenta.

2. W terminie nie później niż 3 dni od podjęcia zarządzenia zmieniającego plan Dysponent, za 
pośrednictwem Przedstawiciela przedkłada do KR decyzje wykonawcze w celu dokonania weryfikacji 
poprawności wpisu do programu „DYSPONENT”. Nie dopuszcza się możliwości samodzielnego 
wprowadzania przez Przedstawiciela Dysponenta i Spółkę nagłówków Zarządzeń Prezydenta Miasta w 
programie „DYSPONENT”.

3. W terminie do 5-go dnia każdego miesiąca Przedstawiciel Dysponenta przy udziale Spółki zobowiązany 
jest do przedkładania do KR zatwierdzonego zestawienia wykonania budżetu za poprzedni miesiąc 
z uszczegółowieniem do zadań inwestycyjnych, klasyfikacji budżetowej i sposobu finansowania.

4. W związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi w ramach udzielanych kredytów 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Rozwoju Rady Europy konieczne jest 
sporządzanie raportów z postępów realizacji inwestycji do kredytów jak również innych dokumentów 
wynikających z zawieranych umów.

5. W związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi w ramach środków pochodzących ze źródeł 
RFIS/RFIL konieczne jest sporządzanie kwartalnych raportów z postępów realizacji w/w zadań inwestycyjnych 
powierzonych Spółce.

6. Koordynator EBi i CEB każdorazowo kieruje do Przedstawiciela Dysponenta pisma wskazujące zakres 
oraz termin sporządzenia stosownych dokumentów dla w/w instytucji finansowej. Przygotowane informacje 
przez Spółkę, Przedstawiciel Dysponenta sprawdza i zatwierdza podpisem.

7. Roczne raporty z postępu realizacji inwestycji powierzonych Spółce a współfinansowane kredytem 
Przedstawiciel Dysponenta zobowiązany jest do przedłożenia do podpisu Skarbnikowi Miasta w terminie do 
dnia 20 stycznia każdego roku. Przedłożone raporty oprócz podpisów Spółki i Przedstawiciela Dysponenta 
powinny zawierać podpisy kierowników komórek organizacyjnych KR oraz BM.

8. Niedopuszczalne jest przekazywanie powyższych dokumentów z niezachowaniem terminów wskazanych 
w pismach przez Koordynatora lub terminu wskazanego w pkt. 6.

VI. Założenia dotyczące kontroli działalności Spółki w zakresie wykonywania postanowień Umowy
1. Kontrola realizacji postanowień Umowy przez Spółkę prowadzona jest na bieżąco przez 

Przedstawiciela Dysponenta.

2. W ramach realizacji powyższych uprawnień Przedstawiciel Dysponenta:

- sprawdza pod względem merytoryczno-rachunkowym otrzymywane zgodnie z § 8 Umowy sprawozdania 
Spółki z wykonania przedmiotu Umowy,

- sprawdza pod względem budżetowym otrzymywane umowy w szczególności w zakresie jej zgodności 
zaangażowania z planem,

- kontroluje otrzymane do realizacji faktury pod względem formalno-rachunkowym, terminem zapłaty, 
zgodności z planem budżetowym, postanowieniami umowy,
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- weryfikuje poprawność wprowadzonych przez Spółkę dokumentów do systemów finansowo-księgowych w 
szczególności zaangażowania zgodnie z planem budżetu środków finansowych w danym roku,

- monitoruje terminowość wykonywanych zadań, przekazywanych dokumentów, terminów zapłaty oraz 
terminów wynikających z Instrukcji Obiegu Dokumentów,

- żąda pisemnych wyjaśnień w zakresie stwierdzonych naruszeń postanowień Umowy.

3. Dochodzone oraz egzekwowane należności w imieniu i na rzecz Miasta z tytułu wystąpienia spraw 
spornych lub odszkodowawczych, a także należności z tytułu naliczania kar umownych zastrzeżonych dla 
Miasta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawców zobowiązań umownych związanych z 
realizacją zadań Inwestycyjnych w tym także z tytułu gwarancji i rękojmi będą bezpośrednio przekazywane na 
właściwy rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice. Kontrolę w zakresie realizacji powyższych 
obowiązków przez Spółkę pełni Przedstawiciel Dysponenta.

W przypadku wystąpienia konieczności wystawienia noty księgowej Spółka zobowiązana jest do 
niezwłocznego przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na dokonanie weryfikacji 
poprawności danego roszczenia lub odszkodowania oraz przygotowania noty księgowej. Prawidłowo 
sporządzoną notę księgową Spółka przekazuje do weryfikacji do Przedstawiciela Dysponenta, którą podpisuje 
Przedstawiciel Dysponenta, Dysponent i Główna Księgowa Urzędu Miasta Katowice. Po podpisaniu 
Przedstawiciel Dysponenta przekazuje zwrotnie notę do Spółki celem jej przekazania właściwemu podmiotowi.

4. Spółka wykonując na podstawie Umowy zadania inwestycyjne zobowiązana jest do zachowania 
należytej staranności i rzetelności działania.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę zadań umowy mają 
zastosowania postanowienia Umowy.

6. Przedstawiciel Dysponenta odpowiada za kontrolę, monitoring działań Spółki w ramach powierzonych 
zadań m.in. za prawidłową weryfikację dostarczonych przez Spółkę dokumentów, faktur, sprawozdań, 
uzgadnianie kwot zaciągniętych zobowiązań do wysokości planu budżetowego, przestrzegania przez Spółkę 
zasad wynikających z Instrukcji Obiegu Dokumentów oraz innych wewnętrznych regulacji, które powinny 
przez Przedstawiciela Dysponenta Spółce zostać udostępnione.

Prawidłowość sporządzonych dokumentów, raportów, sprawozdań itp. przez Spółkę Przedstawiciel 
Dysponenta potwierdza każdorazowo podpisem.

VII. Planowanie i sprawozdawczość w zakresie udzielanych przez Spółkę w imieniu i na rzecz Miasta 
Katowice zamówień publicznych.

1. W celu prawidłowego oszacowania wartości zamówień publicznych Miasta, Spółka (w zakresie w 
jakim występuje jako Generalny wykonawca Miasta) przygotowuje i przekazuje do BZP informację o 
planowanych w następnym roku zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane (plan zamówień) z 
podziałem na kategorie i grupy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV poprzez zsumowanie w 
ramach danego rodzaju zamówienia, posiłkując się kategorią Centralnej Klasyfikacji Produktów przy usługach 
(pierwsze pięć cyfr kodu numerycznego) lub grupą przy dostawach (pierwsze trzy cyfry kodu numerycznego). 
W informacji wskazuje się szacowaną wartość zamówień oraz planowany tryb udzielenia zamówienia. Miasto 
w terminie 7 od daty otrzymania informacji o planowanych zamówieniach, przekaże Spółce informację o 
prawidłowości przyjętych trybów udzielenia zamówień lub o konieczności dokonania zmian w tym zakresie, 
wraz ze wskazanie trybów właściwych ze względu na zsumowanie zamówień w ramach wszystkich zamówień 
udzielanych przez Miasto jako zamawiającego. Informacja uzyskana od Miasta będzie wiążąca dla Spółki.

2. Postanowienia punktu 1 stosuje się odpowiednio do aktualizacji informacji o planowanych 
zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane, przy czym w przypadku aktualizacji Spółka obowiązana 
jest przedstawić informację o nich niezwłocznie po ich uzyskaniu, a Miasto udzieli informacji Spółce w 
terminie 7 od daty otrzymania informacji o planowanych zamówieniach.
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3. Spółka, po powzięciu informacji o konieczności wykonania zamówienia na dostawy i/lub usługi nie 
ujęte w planie zamówień, informuje bez zbędnej zwłoki BZP o zamiarze udzielenia zamówienia, podając 
przedmiot zamówienia, kody CPV, szacowaną wartość zamówienia i proponowany tryb udzielenia 
zamówienia/informację o zamiarze odstąpienia od stosowania ustawy Pzp. BZP przekazuje Spółce bez zbędnej 
zwłoki informację o możliwej do zastosowania procedurze, z uwagi na wartość zamówień udzielanych przez 
Miasto. Informacja uzyskana od Miasta będzie wiążąca dla Spółki.

4. Spółka, zgodnie z ustawą Pzp, publikuje plan postępowań prowadzonych w imieniu i na rzecz Miasta 
na platformie e-zamówienia (w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP) na koncie przeznaczonym do 
prowadzenia postępowań Miasta przez Spółkę.

Po publikacji Spółka bez zbędnej zwłoki przekazuje do BZP plan postępowań w celu jego publikacji na 
stronie BIP Miasta. Spółka przesyła również do BZP opublikowane aktualizacje do planu postępowań.

5. Spółka przekazuje do BZP dane konieczne do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych 
zamówieniach publicznych, w terminie który umożliwi scalenie go ze sprawozdaniem UM i wysłanie 
sprawozdania przed 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. BZP, za 
pośrednictwem Przedstawiciela Dysponenta, przekazuje Spółce informację o terminie, w jakim należy wykonać 
sprawozdanie.

6. Korespondencja z BZP odbywa się drogą mailową na adres bzp@katowice.eu.
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