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 Dziekan   

       
Zarządzenie  

Dziekana Wydziału Chemicznego nr 4/2022 

 

L.dz.195/WCH/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 

 

Dotyczy: wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów finansowych na Wydziale 
Chemicznym 
 
 
§ 1 
Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej z dniem 11.05.2022 wprowadza się  elektroniczny 
obieg dokumentów finansowych.  
 
§ 2 
Elektroniczny obieg dokumentów finansowych obejmuje m.in. procedurę składania zamówień oraz 
elektroniczny obieg faktur. 
 
§ 3 
Elektroniczny obieg dokumentów finansowych obywa się w systemie EZD (Elektroniczne 
Zarządzanie Dokumentacją) z wykorzystaniem systemu księgowego TETA i systemu Moja PG. 
 
§ 4 
Aktualne procedury, instrukcje i schematy dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów 
finansowych dostępne są na stronie internetowej wydziału pod adresem 
https://chem.pg.edu.pl/pracownicy/elektroniczny-obieg-dokumentow 
 
§ 5 
Z elektronicznego obiegu dokumentów finansowych wyłączona jest procedura zawierania umów 
cywilno-prawnych. Do momentu odwołania procedura ta prowadzona jest w formie papierowej                      
na dotychczasowych formularzach, ale z zastosowaniem druku Z1a jako załącznika finansowego              
do umów cywilno-prawnych. Druk Z1a stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 
§ 6 
Z elektronicznego obiegu dokumentów finansowych wyłączona jest procedura zamawiania 
materiałów z magazynu. Do momentu odwołania procedura ta prowadzona jest w formie papierowej                      
na dotychczasowych formularzach. 
 
§ 7 
Do realizacji zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane należy stosować ustawę Prawo 
zamówień publicznych z 11.09.2019 z późn. zm. 
 
§ 8                                                         
Traci moc Zarządzenie Dziekana 1/2021 z dnia 11.02.2021      
 
§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Dziekan Wydziału Chemicznego 
          (-)prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik 

https://chem.pg.edu.pl/pracownicy/elektroniczny-obieg-dokumentow


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 4/2022 
 
 

Politechnika Gdańska   DRUK DLA UMÓW O DZIEŁO/ZLECENIA   Z1a 
Wydział Chemiczny 
ul. Narutowicza 11/12    
80-233 Gdańsk 

 
1. 
Przedmiotu zamówienia/umowy  

………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uzasadnienie zakupu  

………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przewidywana kwota wydatku: …………………… zł netto/ ……………………….. zł brutto 

 

Numer źródła finansowania: …………………………. 
 

     

    (podpis wnioskodawcy-odbiorcy 
przedmiotu zamówienia) 

 
 

2. Zamówienie zrealizowane zgodnie z UPZP lub Zamówienie zwolnione z obowiązku stosowania UPZP 

 w trybie ………………......   CPV .................................................... 

 zgodnie z art. ................  zgodnie z art. ........................ 

 Nr postępowania ............................................  opis okoliczności zastosowania art.  
.............................................................. 

 ………………………………………..  ..............................................................................................
..................................... 

   ..............................................................................................
..................................... 

   ..............................................................................................
..................................... 

   Nr zamówienia ............................................................. 
 
 
 

   

  (podpis pracownika 
odpowiedzialnego za zamówienia 

publiczne jednostki) 
 

3. 
Akceptacja dysponenta środków finansowych 

 

     

    (podpis dysponenta środków 
finansowych) 

 
 

4. 
Wydatek nie powoduje przekroczenia planu finansowego w swojej kategorii kosztów 
 

   

  (podpis pracownika 
odpowiedzialnego za plan 

finansowy jednostki) 
 


