
 
                                                                                          Załącznik 

 do Zarządzenia Nr 34/2011 
 Starosty Powiatu Szydłowieckiego 
 z dnia 19 września 2011r.  
      

 INSTRUKCJA 
W   SPRAWIE  GOSPODARKI  KASOWEJ   I   OBOWI ĄZKÓW   KASJERA 

W   STAROSTWIE   POWIATOWYM   W   SZYDŁOWCU 
 

§ 1 
 

Techniczna organizacja kasy 
  

1. Kasa, przeznaczona do przechowywania gotówki i innych wartości pienięŜnych, 
zlokalizowana jest na I piętrze budynku przy pl. M. Konopnickiej 7 w wydzielonym 
pomieszczeniu, o okratowanych oknach, z drzwiami wyjściowymi do Księgowości 
obitymi blachą, zamykanymi na dwa zamki. Okienko przez które kasjer dokonuje 
wypłaty jest zamykane i okratowane. 

2. Przyjmowanie i wypłacanie gotówki następuje w dni robocze tygodnia w godzinach: 
- poniedziałki  od godz. 800 do godz. 1500 

- w pozostałe dni od godz. 730 do godz. 1400 
- z przerwą  od godz. 1140 do godz. 1200 

3. Kasa prowadzi obsługę kasową dla: 
- Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, 

4. Obsługa kasy prowadzona jest techniką komputerową przy pomocy programu „KASA”. 
5. W budynku przy ul. Kościuszki (siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Nieruchomości) punkt pobierania opłat, w którym przyjmowane są opłaty za usługi 
wykonywane przez Powiatowy Zasób Geodezyjny. Pracownik obsługujący punkt 
pobierania opłat codziennie rozlicza się z wpłat przyjętych na kwitariusz K-103 w kasie 
Starostwa. Dopuszcza się dekadowe rozliczanie z wpłat przyjętych na kwitariusz K-103 
w kasie Starostwa tj. nie rzadziej niŜ raz na tydzień, a takŜe kaŜdorazowo na koniec 
okresu sprawozdawczego. 

 

§ 2 
 

Odpowiedzialność kasjera 

 

1. Kasjerem moŜe być pracownik mający, co najmniej średnie wykształcenie, nie karany 
za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu, posiadający 
nienaganną opinię oraz posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Kasjer w dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej składa deklarację 
odpowiedzialności za powierzone mienie oraz o znajomości przepisów w zakresie 
dokonywania operacji kasowych i transportu gotówki. 

3. Przejęcie-przekazanie kasy moŜe nastąpić jedynie protokolarnie, w obecności osoby 
(osób) wyznaczonej (-ych) przez Skarbnika Powiatu. 

4. Kasjer posiada wykaz osób upowaŜnionych do dysponowania gotówką                                 
i zatwierdzania dowodów kasowych oraz wzory ich podpisów. 

5. Kasjer zobowiązany jest do zachowywania tajemnicy informacji o terminach                      
i wysokościach kwot przechowywanych i transportowanych wartości pienięŜnych. 

6. Kasjer zobowiązany jest do codziennego sprawdzania stanu gotówki w kasie przed 
zakończeniem dnia pracy. 

 
 
 
 



§ 3 
 

Ochrona wartości pienięŜnych w kasie i w transporcie 
 

1. Wartości pienięŜne powinny być przechowywane w warunkach zapewniających 
naleŜytą ochronę przed zniszczeniem, utratą i zagarnięciem. 

2. Kasjer jest zobowiązany przechowywać wartości pienięŜne w sejfie stalowym, 
przymocowanym trwale do podłoŜa. 

3. Transport wartości pienięŜnych podlega ochronie poprzez stosowanie przez kasjera do 
tego celu przystosowanej atestowanej walizki. 

4. Szczegółowe przepisy regulujące ochronę podczas transportu gotówki muszą 
odpowiadać przepisom Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (j.t. 
Dz.U. z 2003r.Nr 119,poz. 1117, ost. zm. Dz.U. z 2010r. Nr 152, poz. 1016). 

 
§ 4 

 

Przepływ gotówki w kasie 
 

1. W kasie jednostki przechowuje się wartości pienięŜne: 
 • krajowe i zagraniczne znaki pienięŜne, 
  • czeki, 
 • weksle, 
 • inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, 
      • depozyty w postaci gotówki od osób prawnych i fizycznych.       
 
2. Wysokość pogotowia kasowego ustala Starosta, przy czym moŜe ona ulec  zmianie na    

podstawie jego decyzji. 
3. Gotówkę podjętą z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków 

przeznacza się na określony cel przy jej podjęciu. Niewykorzystaną część tej gotówki            
np. zwroty zaliczek lub niepojęte przez zainteresowanych naleŜności, kasjer odprowadza 
na odpowiedni rachunek bankowy jednostki. 

4. Gotówka przechowywana w kasie Starostwa w formie depozytu, podlegająca zwrotowi 
osobie prawnej lub fizycznej, której depozyt złoŜyła, nie moŜe być wykorzystywana na 
pokrycie innych wydatków jednostki, jak równieŜ do uzupełniania pogotowia kasowego. 

5. Dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych i transportowanych wartości 
pienięŜnych wynosi 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły 
kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym „Monitor Polski” 

 
 

§ 5 
 

Operacje kasowe, ich udokumentowanie oraz ewidencja obrotu kasowego 
 

1. Wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane dowodami kasowymi: 
 • Kwitariusz K-103 (punkt pobierania opłat) 

 • Kasa przyjmie KP oraz Kasa wypłaci KW( w formie elektronicznej), 
 • Dokumentami źródłowymi takimi jak np: lista płac, listy wypłat zasiłków, premii, 
 nagród, wniosek o wypłatę zaliczki,  rozliczenie zaliczki, faktura zakupu,  dowód 
 wpłaty na rachunek bankowy, pokwitowanie wpłaty, paragon z kasy fiskalnej, 
 rachunki za prace wykonane na podstawie umów - zleceń lub umów o dzieło, listy 
 wypłat diet radnych, listy wypłat stypendiów. 



2. Listę dokumentów, na podstawie, których dokonywane są operacje kasowe, 
szczegółowe  wymagania, jakie powinny one spełniać, listę osób uprawnionych do 
kontroli i zatwierdzania tych dokumentów, określa instrukcja obiegu i kontroli 
dokumentów. 

3. W przypadku popełnienia błędu w dowodach kasowych naleŜy je anulować                              
i wystawić  nowy, prawidłowy dowód kasowy. 

4. Przed dokonaniem wypłaty gotówki, dowody kasowe powinny zostać sprawdzone pod 
względem merytorycznym i formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty 
przez  uprawnione osoby. Pracownicy zobowiązani do wykonywania tych czynności 
zamieszczają na dowodach kasowych swój podpis oraz datę. 

5. Odbiorca gotówki kwituje odbiór swoim podpisem oraz datą otrzymania gotówki. 
6. Przy wypłacie gotówki osobom nieznanym, kasjer zobowiązany jest zaŜądać okazania 

dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego toŜsamość odbiorcy 
gotówki. 

7. JeŜeli wypłata następuje na podstawie upowaŜnienia wystawionego przez osobę 
wymienioną w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie tym naleŜy zaznaczyć, 
Ŝe wypłaty dokonano osobie upowaŜnionej. UpowaŜnienie naleŜy dołączyć do 
dowodu kasowego. 

8. Ewidencja przyjętych i wydanych depozytów prowadzona przez kasjera powinna 
zawierać, co najmniej dane: 

 • numer kolejny depozytu, 
 • określenie deponowanego przedmiotu, a przy deponowaniu gotówki jej kwotę, 
 • określenie jednostki, której własność stanowi depozyt, 
 • datę i godzinę przyjęcia depozytu, 
 • datę i godzinę zwrotu depozytu oraz podpis osoby upowaŜnionej do podjęcia  
   depozytu, 
 • podpis kasjera. 

9. Wpłaty gotówkowe przyjmuje i wypłat gotówkowych dokonuje kasjer w kasie. Dla  
      kaŜdego rodzaju opłaty kasjer wypełnia elektronicznie oddzielnie pokwitowanie 
      wpłaty lub pokwitowanie wypłaty, co najmniej w dwóch egzemplarzach. Oryginał  
      pokwitowania wypłaty otrzymuje wpłacający, a drugi egzemplarz pokwitowania 
      wypłaty pozostaje w kasie. W razie zagubienia lub zniszczenia przez podatnika  
      wydanego mu pokwitowania wpłaty, na pisemna prośbę wpłacającego wydawane jest  
      zaświadczenie o dokonaniu wpłaty, zawierające następujące dane: numer   
      pokwitowania, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwę oraz adres  
     siedziby wpłacającego, tytuł wpłaty, sumę wpłaty cyframi i słownie, okres którego  
     dotyczy wpłata oraz datę wpłaty.  

 
§ 6 

Raport kasowy 

1. Przychody i rozchody gotówki w kolejnych dniach, kasjer wpisuje bieŜąco w Raporcie 
kasowym, w ujęciu chronologicznym w dniu, w którym nastąpiły przychody                      
i rozchody. 

2. Raporty kasowe są sporządzane elektronicznie na kaŜdy dzień roboczy ( dopuszcza się 
sporządzenie raportów dekadowo)  tj. nie rzadziej niŜ raz na tydzień, a takŜe 
kaŜdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego. 

3. Raport kasowy sporządza kasjer w dwóch egzemplarzach: 
 • oryginał wraz ze wszystkimi załącznikami ułoŜonymi chronologicznie przedkłada do 
    księgowości, 

 • kopia raportu kasowego pozostaje w dokumentacji kasjera. 



4. Stan końcowy kasy z dnia poprzedniego jest równocześnie stanem początkowym kasy 
w dniu następnym, do którego w systemie dodaje się obroty przychodowe                        
i rozchodowe, ustalając stan obecny kasy. 

5. Wypełnienie Raportu kasowego następuje elektronicznie, w raporcie wpisywane są 
wpłaty i wypłaty chronologicznie, z zachowaniem liczby porządkowej operacji oraz z 
podaniem symbolu źródłowego dowodu kasowego i krótkiej treści operacji. 

6. Raport kasowy zamyka się poprzez sumowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz 
obliczenie stanu końcowego. Podpisany przez kasjera oryginał raportu wraz                       
z dowodami kasowymi, kasjer przekazuje do księgowości. Kopia pozostaje                      
w dokumentacji kasjera. 

7. Raport kasowy podlega wyrywkowej kontroli merytorycznej przez Skarbnika  
potwierdzonej własnoręcznym podpisem. 

 

 
§7 
 

Zasady postępowania w sytuacji zatrzymania fałszywych znaków pienięŜnych. 
 

1. W razie przedstawienia w kasie sfałszowanego lub budzącego wątpliwości banknotu 
lub monety, kasjer zobowiązany jest taki znak zatrzymać i sporządzić protokół                   
o zatrzymaniu w 3 egzemplarzach. 

2. Fakt zatrzymania sfałszowanego znaku kasjer zgłasza w dniu jego przedstawienia 
Skarbnikowi, do którego naleŜy dalsze postępowanie. 

3. Skarbnik przesyła zatrzymany znak niezwłoczne, wraz z oryginałem protokołu do 
właściwej terytorialne jednostki policji. 

4. Sfałszowane znaki pienięŜne są jedynie depozytem i nie stanowią podstawy do 
wystawienia dowodu wpłaty KP. 

 
§8 

 

Inwentaryzacja kasy 
 

1. Inwentaryzację środków pienięŜnych przeprowadza się w drodze spisu z natury. 
2. Skład zespołu spisowego ustala Starosta. 
3. Inwentaryzacja w kasie powinna być dokonywana, co najmniej: 

 • na dzień kończący rok obrotowy, 
 • przy zmianie kasjera, 
 • w innych przypadkach przewidzianych prawem. 

4. Inwentaryzacja moŜe być przeprowadzana takŜe w innym niezapowiedzianym 
terminie, zgodnie z decyzją Starosty jednostki oraz w sytuacjach losowych. 

5. Rozchód gotówki z kasy nieudokumentowany rozchodowymi dowodami kasowymi,  
stanowi niedobór kasowy i obciąŜa kasjera. 

6. Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi 
nadwyŜkę kasową, ewidencjonowaną w pozostałe przychody operacyjne. 

7. Przypadki losowe, kradzieŜ z włamaniem, wydanie gotówki pod przymusem utraty 
zdrowia lub Ŝycia, podstępne zagarnięcie gotówki nie obciąŜają kasjera i stanowią 
straty nadzwyczajne lub pozostałe koszty operacyjne. 


