
ZARZĄDZENIE NR 12.2021 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16.2018 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz Zarządzenia Nr 29.2020 z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16.2020 z dnia z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 217 z późn.zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz w: 

1) rozporządzeniu 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 342 z późn.zm.), 

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, 
poz.1375), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.  W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 16.2018 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 20 czerwca 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dokonuje się następujących zmian: 

1.1. Pkt 2. Wykaz przyjętych uproszczeń otrzymuje brzmienie: 

„Wartość nabytych materiałów w momencie ich zakupu księguje się bezpośrednio w koszty 
z pominięciem kont zespołu 3. Nie później niż na dzień bilansowy należy jednak ustalić stan niezużytych 
materiałów. Ustaloną wartość zapasów należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych i zmniejszyć koszty 
zaewidencjonowane na koncie 401 „Zużycie materiałów i energii”. Stan materiałów, których wartość 
została odpisana w momencie zakupu bezpośrednio w koszty, a które nie zostały zużyte w trakcie roku 
obrotowego, ustala się w drodze spisu z natury tych składników i wycenia według cen nabycia lub 
zakupu. Do wyceny tego zapasu należy wykorzystać ceny z ostatnich faktur. 

Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401 o wartość niezużytych na dzień bilansowy 
materiałów, jeśli wartość ustalonych zapasów nie przekracza kwoty 200 zł (dotyczy jednego 
asortymentu). 

Niewielkie ilości stanu materiałów na koniec danego roku nie powodują korekty kosztów: 

1) w przypadku paliw - do wysokości pojemności zbiorników, 

2) pozostałe materiały do ilości nieprzekraczającej 20 jednostek /koperty i wymienne materiały 
piśmiennicze bez ograniczenia jednostkowego/. 

Koszty szkoleń pracowników odpisuje się bezpośrednio w koszty rodzajowe pod datą dokonania 
przelewu z uwagi na fakt, iż nie zawsze poparte są one fakturą od kontrahenta. Podstawę dokonania 
płatności mogą stanowić dowody zastępcze tj. np. formularz zgłoszenia, nota obciążeniowa, oferta 
udziału w szkoleniu. 

Na koniec każdego kwartału dokonuje się przeksięgowania wydatków i kosztów na konta analityczne 
zadań zleconych na podstawie Polecenia Księgowania, proporcjonalnie do wysokości planu w danym 
paragrafie z uwzględnieniem wysokości otrzymanych dotacji. 

Przy ustalaniu tytułów rozliczeń międzyokresowych kosztów, uwzględniając zasadę istotności, 
nie dokonuje się ewidencji kosztów nieistotnych co do wielkości wyniku finansowego oraz kosztów 
występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wartości. 
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Koszt nabycia towaru bądź usługi, uwzględniając zasadę istotności, ujmuje się w kosztach 
zakupionego towaru bądź usługi. 

Na ostatni dzień roku budżetowego dokonuje się zaokrąglenia salda w podatku VAT do pełnych 
złotych zgodnie z deklaracją VAT-7, składaną przez JST, za miesiąc kończący rok budżetowy. Saldo 
konta 224 zaokrągla się poprzez spisanie różnicy na stronę Wn lub Ma konta 962. 

 Ustala się próg istotności w wartości 1 % sumy bilansowej za rok poprzedni. 

Zastosowane uproszczenia spełniają przesłanki art.4 ust.1 ustawy o rachunkowości - stosowane zasady 
rachunkowości rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.”, 

1.2 Pkt 3 ppkt 3.1 dokonuje się zmian: 

1.2.1 Opis zasad funkcjonowania konta 224 - „Rozrachunki budżetu” otrzymuje brzmienie: 

„Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 

1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego; 

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów; 

3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji; 

4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa, 

5) rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu VAT. 

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań 
według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. 

W zakresie rozliczeń podatku VAT na stronie Wn ujmuje się kwotę podatku naliczonego 
wynikającego z deklaracji VAT -7 sporządzonych przez poszczególne jednostki objęte centralizacją 
rozliczeń VAT, w korespondencji z kontem 226 oraz przelew podatku na rachunek urzędu skarbowego 
w wysokości wynikającej z miesięcznej deklaracji VAT-7 sporządzonej przez JST, w korespondencji 
z kontem 133. Na stronie Ma ujmuje się podatek należny wynikający z deklaracji VAT -7 sporządzonych 
przez poszczególne jednostki objęte centralizacją rozliczeń VAT, w korespondencji z kontem 226. 

Konto 224 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budżetu 
z tytułu rozrachunków budżetu.”. 

1.2.2. Opis zasad funkcjonowania konta 226 - „Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi z tytułu 
VAT” otrzymuje brzmienie: 

„Konto 226 służy do ewidencji rozliczeń jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami 
organizacyjnymi z tytułu VAT. 

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się podatek VAT należny, wynikający z miesięcznych deklaracji 
VAT-7 jednostek organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń VAT, w korespondencji z kontem 
224. 

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się podatek VAT naliczony, wynikający z miesięcznych deklaracji 
VAT-7 jednostek organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń VAT, w korespondencji z kontem 
224 oraz wpłaty podatku VAT, wynikające z deklaracji VAT-7 z rozliczenia za poszczególne okresy 
rozliczeniowe, w korespondencji z kontem 133. 

Ewidencję szczegółową do konta 226 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń 
z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT. 

Saldo Wn konta 226 oznacza stan należności od jednostek organizacyjnych z tytułu Vat podlegającego 
odprowadzeniu na rachunek budżetu, wykazanego w miesięcznych deklaracjach VAT-7, lecz 
nie przekazanych na rachunek budżetu. 

Saldo Ma konta 226 oznacza nadpłatę w podatku VAT.”. 
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2. Załącznik Nr 3 Instrukcja kasowa Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju otrzymuje brzmienie jak 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r. 

 

  
 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 12.2021 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA KASOWA 

 

URZĘDU GMINY 

W IWONICZU-ZDROJU 
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Instrukcja Kasowa 
dotycząca prowadzenia gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych 

Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju 
 
 

PODSTAWY PRAWNE 

Gospodarka kasowa w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju prowadzona jest na podstawie następujących 
aktów prawnych: 

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn.zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych 
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2016 poz. 793). 

§ 1. Ochrona wartości pieniężnych 

1. Kasjer jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów 
oraz druków ścisłego zarachowania. 

2. Po zakończeniu dnia pracy kasjer jest zobowiązany zabezpieczyć pomieszczenia kasy. Przed otwarciem 
pomieszczeń kasjer sprawdza, czy nie zostały naruszone zamki do kasy. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń kasjer niezwłocznie powiadamia przełożonego, 
który informuje o zaistniałym fakcie Kierownika Jednostki, a ten zawiadamia Policję. 

4. Z czynności tych sporządza się pisemny protokół. Do czasu przybycia Policji zabezpiecza się miejsca 
naruszenia kasy. 

5. Kasjer jest obowiązany przechowywać wartości pieniężne: 

a. w kasecie stalowej, 

b. w szafie pancernej, do której chowa kasetę po zamknięciu kasy lub gdy opuszcza pomieszczenie kasy 
w trakcie godzin pracy. 

§ 2. Zapas gotówki w kasie 

1. W kasie mogą być przechowywane: 

᠆ gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych wydatków, 

᠆ gotówka pochodząca z bieżących wpływów, 

᠆ gotówka przechowywana w formie depozytu, 

᠆ gotówka na bieżące wydatki – pogotowie kasowe. 

2. Wysokość pogotowia kasowego ustala Burmistrz Gminy. 

3. Pogotowie kasowe podejmowane jest na początku roku do kasy w budynku przy Al. Słonecznej 28. 

4. Gotówka podejmowana do kasy z rachunku bankowego poza pogotowiem kasowym jest przeznaczona 
na określone cele. Pobranie gotówki następuje na podstawie dokumentów księgowych zatwierdzonych do 
wypłaty. Gotówka jest pobierana w banku na podstawie czeku lub w wypłatomacie. 
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5. Podjęta gotówka na określone cele może być przechowywana w kasie przez okres nie dłuższy niż 21 dni 
roboczych. Przyjmowane wpłaty winny być odprowadzane w dniu przyjęcia gotówki lub w dniu następnym na 
odpowiedni rachunek bankowy w oddziale banku lub we wpłatomacie. W przypadku awarii wpłatomatu 
przyjęta gotówka może być przechowywana w kasie Urzędu do 5 dni roboczych. Wpłaty dokonuje się 
w pierwszym dniu roboczym po usunięciu awarii wpłatomatu. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni 
roboczych decyzję o dokonaniu wpłaty w oddziale banku podejmuje Skarbnik. Wpłaty dokonywane we 
wpłatomacie są zaokrąglane do pełnych dziesiątek złotych. W ostatnim dniu roboczym miesiąca gotówka jest 
odprowadzana do oddziału banku. 

§ 3. Odpowiedzialność kasjera 

1. Gotówkowe rozliczenia w Urzędzie Gminy prowadzone są za pośrednictwem kasy. Operacje kasowe 
wykonuje kasjer. 

2. Kasjerem może być osoba o nieposzlakowanej opinii, z minimum średnim wykształceniem, posiadająca 
wymagane kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska pracy. 

3. Przejęcie kasy przez kasjera lub osobę czasowo ją zastępującą, wyznaczoną zgodnie z kompetencjami 
przez kierownika referatu finansowego może nastąpić wyłącznie protokolarnie. Protokół podpisuje osoba 
przekazująca, przejmująca i skarbnik lub osoba przez niego wyznaczona. 

4. Na dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej kasjer składa „Oświadczenie kasjera o przejęciu kasy 
z pełną odpowiedzialnością materialną”, które znajduje się w aktach osobowych pracownika. 

5. W powierzonym zakresie obowiązków kasjer ponosi odpowiedzialność materialną w szczególności za: 

᠆ niewłaściwe zabezpieczenie gotówki, 

᠆ wypłacenie gotówki na podstawie nie zatwierdzonych dowodów wypłaty, 

᠆ dokonanie wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonymi na właściwych dowodach 
rozchodowych, 

᠆ niedobór w kasie. 

6. Kasjer otrzymuje od przełożonych następujące dokumenty: 

᠆ wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów kasowych, 

᠆ wzory bankowe podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę 
operacji kasowych, 

᠆ instrukcję kasową. 

§ 4. Dokumentacja obrotu kasowego 

1. Kasjer dokonuje wypłat gotówkowych ze środków budżetowych podjętych z rachunku bankowego. 
Wypłaty gotówkowe z kasy mogą być dokonane jedynie na podstawie dokumentów źródłowych, takich jak: 

᠆ lista płac, 

᠆ faktury, rachunki, 

᠆ wniosek o zaliczkę, 

᠆ rozliczenie delegacji służbowej, 

᠆ innych dowodów spełniających warunki dowodów wypłat. 

2. Przedkładane w kasie do realizacji dowody muszą być sprawdzone pod względem merytorycznym, 
formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. 

3. Kasjer może odmówić przyjęcia do kasy dokumentów kasowych nie odpowiadających wymogom ustawy 
o rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i instrukcji kasowej, przy 
czym o zaistniałym przypadku winien natychmiast powiadomić swojego przełożonego. 

Przed przyjęciem lub wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy odpowiednie dowody kasowe 
są podpisane przez osoby upoważnione do zlecenia wypłaty lub wpłaty. Dowody kasowe nie podpisane przez 
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osoby do tego upoważnione nie mogą być przez kasjera przyjęte do realizacji. Nie dotyczy to przychodowych 
dowodów kasowych wystawianych przez kasjera. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów 
kasowych zawiera Załącznik Nr 2 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych 
w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju. 

4. Dowody stanowiące podstawę wypłaty gotówki z kasy winny zawierać pokwitowanie odbioru (podpis) 
i daty. 

5. Kasjer przyjmuje wpłaty z tyt. dochodów, rozliczeń zaliczek, spłat pożyczek ZFŚS, wadium i innych. 
Wpłaty gotówkowe mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie dowodów kasowych - kwitariuszy 
przychodowych, elektronicznie wystawionych dowodów „KP” i „K 103” podpisanych przez kasjera lub inną 
upoważnioną osobę. Wpłaty mogą być dokonywane za pośrednictwem terminala kart płatniczych według zasad 
określonych w § 6 pkt 4 Instrukcji. 

§ 5. Poprawianie błędów w dowodach kasowych 

1. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. 

2. W dowodach kasowych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wypłat gotówki wyrażonych 
cyframi lub słownie. 

3. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, 
z zachowaniem czytelności wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenia podpisu 
osoby do tego upoważnionej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. 

4. Błędy popełnione w przychodowych (kwitariusze przychodowe, elektroniczne KP i „K 103”) lub 
rozchodowych (bankowe dowody wpłat i elektroniczne KW) dowodach kasowych poprawia się przez 
anulowanie błędnych dowodów kasowych i wystawienie prawidłowych. 

§ 6. Obrót kasowy 

1. Wpłaty kasowe 

1. Wpłaty gotówki mogą być dokonywane wyłącznie na przychodowych dowodach kasowych - kwitariuszy 
przychodowych, „KP” podpisanych przez kasjera lub inną upoważnioną osobę a w zakresie podatków i opłat – 
dowód wpłaty „K 103”. Dowód wpłaty powinien zawierać: 

᠆ datę wpłaty, 

᠆ imię i nazwisko, 

᠆ adres, 

᠆ rodzaj wpłacanej należności, 

᠆ kwota wpłaty ogółem cyframi i słownie 

2. Kasjer prowadzi księgę druków ścisłego zarachowania dla kwitariuszy przychodowych oraz czeków 
gotówkowych. 

3. Kwitariusz powinien być zatwierdzony przez osoby do tego upoważnione. 

4. Na bloczku dowodów kasowych należy odnotować: 

᠆ serię i numer blankietów pokwitowań, 

᠆ imię i nazwisko otrzymującego kwitariusz, 

᠆ stanowisko służbowe, 

᠆ datę wydania i zwrotu kwitariusza, 

᠆ w przypadku przeprowadzonych kontroli kwitariuszy należy wpisać: imię i nazwisko kontrolującego, datę 
przeprowadzenia kontroli, kopie pokwitowań od nr….do nr…. 

5. Przychodowe dowody kasowe „KP” wystawiane są w systemie komputerowym z automatycznie 
nadawanym kolejnym numerem w czterech egzemplarzach: 

᠆ oryginał stanowi pokwitowanie dla wpłacającego, 
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᠆ 1 kopia dołączana do raportu kasowego, 

᠆ 2 kopia jest przekazywana pracownikom księgującym poszczególne należności 

᠆ 3 kopia pozostaje a/a/ w kasie. 

6. Kasjer, wystawiający dowód „KP”, określa w nim: 

᠆ datę wpłaty, 

᠆ nazwisko i imię osoby dokonującej wpłaty lub nazwę firmy, 

᠆ dokładne określenie tytułu wpłaty, 

᠆ kwotę wpłaty cyframi i słownie. 

7. Na dowodzie „KP” i „K 103” nie można dokonywać żadnych skreśleń ani poprawek kwot wpłaty 
gotówki wyrażonej cyframi i słownie. Błędy popełnione w tym zakresie poprawia się przez anulowanie 
błędnego dowodu i wystawienie nowego, prawidłowego dowodu. 

8. Na wystawionym dowodzie „KP” i „K 103” kasjer składa własnoręczny podpis oraz przystawia okrągłą 
pieczęć Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju. 

9. Przyjęta gotówka odprowadzana jest na odpowiedni rachunek bankowy – „bankowy dowód wpłaty”, 
który sporządza się w trzech egzemplarzach (wpłata w oddziale banku) lub potwierdzenie wpłaty (wpłatomat). 

10. Jako potwierdzenie przyjęcia wpłaty, w oddziale banku, kasjer otrzymuje pierwszą kopię. 
Potwierdzeniem operacji wpłaty we wpłatomacie jest wydruk z wpłatomatu. W przypadku niewydania przez 
wpłatomat potwierdzenia wpłaty kwotę wpłaty sprawdza się w danym dniu, poprzez bankowy system 
elektroniczny. 

11. W przypadku otrzymania fałszywego znaku pieniężnego, kasjer postępuje następująco: 

a.Wręczony znak pieniężny (moneta lub banknot), co do którego kasjer powziął podejrzenie, że jest 
sfałszowany, zatrzymuje i żąda dowodu osobistego od osoby wpłacającej. 

b.Sporządza protokół w 3 egzemplarzach opisując w nim następujące dane: 

᠆ numer protokołu, datę oraz miejsce sporządzenia 

᠆ nazwę i adres siedziby jednostki obcej przedstawiającej znak pieniężny z równoczesnym wpisaniem 
nazwiska i imienia, adresu i stanowiska służbowego osoby reprezentującej tę jednostkę, zaś w przypadku 
wpłaty przez osobę fizyczną tylko dane jw. oraz numer i serię dowodu osobistego, 

᠆ wartość nominalną i datę emisji zatrzymanego znaku pieniężnego i dodatkowo (dotyczy banknotu) nr i serię 
znaku, 

᠆ protokół sporządzony podpisuje osoba przedstawiająca sfałszowane znaki pieniężne oraz kasjer z podaniem 
numeru i serii dowodu osobistego. 

12. Jedną kopię protokołu wręcza osobie przedstawiającej sfałszowany znak pieniężny. 

13. Fakt zatrzymania sfałszowanego znaku, kasjer natychmiast zgłasza kierownikowi swej komórki, do 
którego należy dalsze postępowanie. 

14. Sfałszowane znaki pieniężne są jedynie depozytem i nie stanowią podstawy wystawienia dowodu 
wpłaty. 

15. Jeżeli Bank potwierdzi, iż moneta lub banknot jest fałszywy powiadamia się Policję. 

2. Wypłaty kasowe 

1. Wypłata gotówki z kasy może nastąpić na podstawie źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę. Są 
to między innymi: 

᠆ dowody wpłat na własne rachunki bankowe, które powinny być potwierdzane stemplem banku, 

᠆ wydruk z wpłatomatu, 
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᠆ rachunki, faktury, 

᠆ listy wypłat dotyczące wynagrodzeń, diet, 

᠆ własne źródłowe dowody kasowe (np. wnioski o zaliczkę, rozliczenie delegacji służbowej), 

᠆ ZFŚS na podstawie umowy, listy wypłat lub innych. 

Dowody wypłat gotówkowych muszą być sprawdzane pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. 

Dokumenty wypłaty stanowią podstawę do wypłaty, gdy zawierają następujące podpisane klauzule: 

᠆ klauzula „sprawdzono pod względem merytorycznym”, 

᠆ klauzula „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym”, 

᠆ klauzula „zatwierdzono do wypłaty – Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Instrukcji Obiegu i Kontroli 
Dokumentów Finansowo- Księgowych. 

Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym. Odbiorca gotówki 
potwierdza jej odbiór własnoręcznym podpisem (piórem lub długopisem). 

2. Przy wypłacie gotówki osobom nieznanym, kasjer zobowiązany jest zażądać okazania dowodu 
osobistego, wpisać na rozchodowym dowodzie kasowym numer, datę oraz określenie wystawcy dokumentu. 

3. Przy wypłacie gotówki osobie nie mogącej się podpisać, na jej prośbę może podpisać inna osoba 
z wyjątkiem kasjera, stwierdzając jako świadek swoim podpisem fakt wypłaty gotówki osobie wymienionej 
w rozchodowym dowodzie kasowym. Na rozchodowym dowodzie kasowym zamieszcza się numer, datę 
i określenie wystawcy dowodu stwierdzającego tożsamość osoby otrzymującej gotówkę oraz imię i nazwisko 
osoby podpisującej się jako świadek. Kwotę wypłaca się osobie nie mogącej się podpisać. 

4. Jeżeli wypłata nastąpi na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną 
w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie tym należy określić, że wypłata została dokonana osobie do 
tego upoważnionej. Upoważnienie winno zawierać potwierdzenie własnoręczności podpisu osoby 
wystawiającej upoważnienie. 

5. Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinny być oznaczone przez podanie na nich numeru 
raportu kasowego, w którym wypłata została wpisana oraz pozycję z raportu. Wszystkie dowody kasowe 
dotyczące wypłaty i wpłaty gotówki, są rejestrowane przez kasjera w systemie elektronicznym do raportu 
kasowego w danym dniu. 

6. Gotówka może znajdować się w kasie do wypłaty z listy płac, diet radnych oraz podjęta na określone 
cele w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych. Po tym czasie jest odprowadzana na odpowiedni 
rachunek bankowy. 

3. Czek gotówkowy 

1. Czek gotówkowy jest formą realizowania obrotu gotówkowego. 

2. Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego zarachowania, który ewidencjonuje się po pobraniu z banku. 
Ewidencję czeków prowadzi kasjer. 

3. Czek podpisywany jest przez upoważnione osoby zgodnie ze złożoną bankową kartą podpisów. 

4. Niedozwolone są żadne poprawki dokonywane na czeku. W razie popełnienia pomyłki w jego 
wypełnieniu, blankiet danego czeku należy anulować i odnotować w książce ewidencji czeków. 

4. Obsługa kart płatniczych 

1) Kasa przyjmuje wpłaty kartami płatniczymi na zasadach określonych niniejszą instrukcją oraz na zasadach 
określonych w umowie z operatorem terminali płatniczych. Kasa nie dokonuje operacji uznaniowych 
z użyciem kart płatniczych ani innych usług, które potencjalnie mogą być wykonywane za pośrednictwem 
kart płatniczych. 

2) Kasjer winien zapoznać się z treścią umowy z operatorem terminali płatniczych oraz wszelkimi 
instrukcjami obsługi i bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie obsługiwanych rodzajów kart, 

Id: 5898037B-269B-4008-BFBA-EF853F2F5F4F. Przyjęty Strona 5



bezpieczeństwa obrotu kartowego oraz zasad posługiwania się terminalem kart płatniczych oraz 
przestrzegać postanowień tam zawartych. 

3) Kasjer winien być przeszkolony w zakresie obsługi terminala kart płatniczych. 

4) Kasjer winien przestrzegać zasad bezpieczeństwa w obrocie kartowym w szczególności w zakresie: 

a) Kontroli transmisji transakcji z terminala kart płatniczych do operatora i potwierdzania tej transmisji 
odpowiednim wydrukiem, 

b) Innych zasad i reguł określonych przez operatora w umowie, instrukcjach obsługi terminali i instrukcji 
bezpieczeństwa transakcji kartowych. 

5) Kasie przyporządkowany jest jeden terminal kart płatniczych. 

6) Obsługa transakcji kartami płatniczymi odbywa się dwupoziomowo, to jest z jednoczesnym 
wykorzystaniem sytemu KASA + i terminala kart płatniczych. 

7) Do obsługi transakcji kartami płatniczymi, w systemie KASA +, służą odrębne dokumenty kasowe, 
którymi są: 

a) Raporty transakcji kartami płatniczymi, tworzone na bazie wykazu raportów kasowych określonych w § 
7 Instrukcji. Raport transakcji kartami płatniczymi sporządza się na zasadach określonych dla raportów 
kasowych, przy czym służy do ewidencji wszystkich dowodów „KP” potwierdzających zapłatę kartą 
płatniczą, dokonywanych przez kasjera w danym dniu i nie zawiera dowodów rozchodowych. Raporty te 
nie podlegają zasadzie ciągłości sald, przez co należy rozumieć, że saldo otwarcia w nowym raporcie jest 
zawsze zerowe. 

b) Dowody „KP” – potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą są sporządzane na zasadach określonych dla 
dowodów „KP”. 

8) Kasjer przyjmując wpłatę kartą płatniczą wprowadza transakcję do terminala kart płatniczych i realizuje za 
jego pośrednictwem transakcję. W przypadku prawidłowej transakcji sporządza dowód „KP” 
potwierdzający dokonanie transakcji, wydaje klientowi oryginał dowodu wraz z potwierdzeniem 
z terminala kart płatniczych (odcinek dla klienta). Kopię dowodu „KP” i potwierdzenie z terminala kart 
płatniczych (odcinek dla wystawcy) załącza do raportu transakcji kartami płatniczymi. Jeżeli klient 
zamierza dokonać kilku odrębnych wpłat zalecana jest ich łączna realizacja jedną transakcją na terminalu 
kart płatniczych, przy czym transakcje te potwierdza się odrębnymi indywidualnymi dla poszczególnych 
zapłat dowodami „KP”. Transakcje można grupować wyłącznie w obrębie jednego rachunku bankowego, 
zatem łączna realizacja transakcji dotyczy wyłącznie przypadku, gdy kilka wpłat dotyczy jednego rachunku 
bankowego (np. opłaty skarbowej, podatków). Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie sumuje się z innymi transakcjami (jest to inny odrębny rachunek bankowy). W przypadku zbiorczej 
zapłaty potwierdzenie z terminala załącza się do jednego z dowodów „KP” sporządzonych do tej transakcji. 

9) Następnego dnia roboczego po dniu, w którym dokonano transakcji z wykorzystaniem terminala kart 
płatniczych dokonuje się kontroli transmisji danych z terminala kart płatniczych do operatora terminali. 
Kasjer jest zobowiązany sporządzić raport transakcji z terminala kart płatniczych, celem rozliczenia 
dokonanych transakcji. Raport należy zweryfikować z raportami transakcji płatniczych z systemu 
księgowego i sprawdzić ich zgodność. 

W przypadku nieobecności kasjera, który dokonywał transakcji w dniu poprzednim, czynności powyższe 
dokonywane są przez osobę zastępującą kasjera lub kierownika referatu finansowego. 

§ 7. Raport kasowy 

1. Raporty kasowe sporządza się w systemie komputerowym za wyjątkiem operacji dokonywanych przez 
kasę fiskalną. 

2. Wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu winny 
być w tym samym dniu ujęte w raporcie kasowym. 

3. Raporty kasowe są prowadzone w systemie komputerowym: 

RADIX KASA+ 

Oznaczenie raportów wygląda następująco: 
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 RK/nr kolejny. 

4. Wpłaty i wypłaty wpisywane są do raportu chronologicznie z zachowaniem liczby porządkowej operacji 
oraz podaniem symbolu i numeru źródłowego dowodu kasowego i krótkiej treści operacji. 

5. Raport kasowy zamyka się poprzez sumowanie wpłat i wypłat gotówkowych, dodaniu salda 
początkowego z dnia poprzedniego i wyliczeniu salda końcowego na dzień zamknięcia raportu. 

6. Raport kasowy sporządza i zamyka kasjer nie rzadziej niż co 10 dni. 

7. Raport kasowy sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Oryginał wraz ze wszystkimi załącznikami 
(dowodami przychodowymi i rozchodowymi) ułożonymi chronologicznie kasjer przekazuje do referatu 
finansowego. Kopia raportu kasowego pozostaje w kasie. 

§ 8. Niedobory i nadwyżki w kasie 

1. Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową, 
która następnie zostaje przekazana na dochody budżetowe natomiast nieudokumentowane rozchody gotówki 
z kasy są niedoborem kasowym i obciążają kasjera. 

2. W kasie nie może być przechowywana gotówka lub inne rzeczy nie należące do jednostki 
organizacyjnej, z wyjątkiem przekazanych do kasy depozytów. 

§ 9. Depozyty 

1. Ewidencję przekazanych do kasy depozytów prowadzi kasjer. 

2. Ewidencja musi zawierać: 

᠆ numer kolejny depozytu, 

᠆ określenie jednostki, której własność stanowi depozyt, 

᠆ datę przyjęcia depozytu, 

᠆ datę zwrotu depozytu oraz podpis osoby odbierającej depozyt i podpis kasjera. 

3. Depozyt musi być odpowiednio zabezpieczony w taki sposób, aby przy zwrocie można stwierdzić 
nietykalność depozytu (koperta, pudełko zabezpieczone taśmą lub w inny sposób). 

§ 10. Inwentaryzacja kasy 

1. Obowiązek kontroli wewnętrznej kasy spoczywa na Skarbniku Gminy lub osobie przez niego 
upoważnionej. 

2. Z kontroli kasy sporządza się protokół w obecności kasjera, który jest osobą materialnie odpowiedzialną. 
Rozliczeń gotówki i ewentualnie innych walorów znajdujących się w kasie dokonuje kasjer w obecności 
kontrolującego i pod jego nadzorem. W razie zdarzeń losowych w czasie nieobecności kasjera dokonuje się 
inwentaryzacji kasy przez komisję, którą powołuje Skarbnik lub osoba przez niego upoważniona. 

3. Kasjer ma obowiązek udzielania kontrolującemu wyjaśnień oraz przedkładania dowodów, na podstawie 
których formułuje się ustalenia zamieszczone w protokole albo w sprawozdaniu z kontroli. 

4. Inwentaryzację kasy przeprowadza się: 

᠆ na dzień przekazania obowiązków kasjera, 

᠆ w ostatnim dniu roboczym roku obrotowego. 

§ 11. 1.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszą instrukcją stosuje się inne przepisy wewnętrzne oraz 
ogólne przepisy prawa. 

2. Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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