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   Część    I V   -  Zabezpieczenie   mienia , ochrona  wartości  pieniężnych

                              i    gospodarka  kasowa



                                                             §  20

 
  1.   Mienie    będące   własnością   lub    zdeponowane    w   jednostce   powinno    być           
        zabezpieczone   w   sposób    wykluczający   możliwość   kradzieży  , uszkodzenia
        lub   zniszczenia .
  2.   Pomieszczenie   służbowe , w  którym  chwilowo  nie  przebywa  pracownik  powinno  
         być   zamknięte  na  klucz ,a   klucz  odpowiednio  zabezpieczony .
  3.   Po  zakończeni   pracy  budynek   jednostki  ( a  także  jego  pomieszczenia )
        powinien   być   zamknięty   na   klucz , okna   pozamykane . 
  4.    Klucze  od  pomieszczeń   powinny  być   umieszczone  w  specjalnej   gablocie .
  5.    Maszyny   biurowe   i  sprzęt , pieczątki   oraz  wszystkie   dokumenty  powinny   być 
         po  zakończeniu  pracy  zabezpieczone.

          
                                                             §  21

  1.  Wartości   pieniężne  muszą  być  przechowywane  w  warunkach   zapewniających
       należyta  ochronę   przed   zniszczeniem , utrata   lub   kradzieżą . 
       Przez  użyte  określenie ,,  wartości  pieniężne  ,,  rozumie  się  -  krajowe  i  zagraniczne
       znaki  pieniężne , czeki , weksle  i  inne  dokumenty   zastępujące  w  obrocie  gotówkę .    
  2.  Pomieszczenie   do  przechowywania  gotówki  powinno  być  wydzielone  i  
       odpowiednio  zabezpieczone .
  3.  Zapasowe  klucze  do  kasy  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone .


                                                               § 22

1.  Kasjerem   może   być   osoba   mająca   nienaganną   opinię ,nie   karana   za   
     przestępstwo  gospodarcze  lub  wykroczenie  przeciwko  mieniu  oraz  posiadać
     pełną   zdolność  do  czynności prawnych .
2.  Pracownik  obejmujący  obowiązki   kasjera  powinien  złożyć  pisemne  oświadczenie 
     o  następującej   treści :

                                                 Oświadczenie
      W  związku  z  powierzeniem  mi  funkcji  kasjera  w  Urzędzie  Miejskim  w  Koninie
      przyjmuję  do  wiadomości , że  ponoszę  odpowiedzialność  materialną  za  powierzone    
      mi  pieniądze w kasie, funkcjonowanie w kasie  i  inne powierzone wartości  i mienie.     
      Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  przepisów  w   zakresie   prowadzenia  operacji   
      kasowych   i   ponoszenia  odpowiedzialności  za  ich   naruszenie .
                                                           .................................................................................
                                                           /data  i  podpis  obejmującego obowiązki kasjera /









  3.   Oświadczenie   podpisane  przez  kasjera  powinno  być  przechowywane   w  jego
        aktach  osobowych .
  4.   Kasjer   nie  może  wykonywać  czynności  związanych  z  dokonywaniem zapisów
        w  urządzeniach  księgowych  związanych  z  obrotami  kasowymi .
   5.  Przejęcie   -   przekazanie   kasy   następuje   protokolarnie    w   obecności   osoby
        prowadzącej   kasę  przy  współudziale   kierownika  KS  lub  osoby   upoważnionej .
   6.  Kasjer   powinien   posiadać   wykaz  osób   upoważnionych   do   dysponowania
        środkami    pieniężnymi   ( zatwierdzania   dowodów   kasowych   )  oraz  wzory  
        ich  podpisów  .

                                                            §  23

    1.  Transport  wartości  pieniężnych  z  banku  do  kasy   jednostki  i  odwrotnie  powinien
         odbywać  się   w  sposób  zapewniający  należytą   ochronę , poprzez  konwojowanie
         służbowym  samochodem  przy  współudziale  konwojentów  ( strażników   Straży      
         Miejskiej ) i  osób  towarzyszących  w  liczbie  zależnej  od wysokości  przewożonych
         kwot  lub  przez  firmę  wyspecjalizowaną  do  konwojowania   gotówki .
   2.   Wartości  pieniężne  mogą  być  przewożone  do  kilku  jednostek  jednym  transportem
         konwojowanym  na  zasadzie  uzgodnień  pomiędzy  tymi  jednostkami .


                                                           § 24

   1.  Jednostka   może   mieć   w   kasie  :
        a /  niezbędny   zapas  gotówki  na  bieżące  wydatki ( tzw.  pogotowie  kasowe  )
        b/   gotówkę  podjęta  z  rachunku  bankowego na  pokrycie  określonych  rodzajowo
              wydatków,
        c/  gotówkę  pochodzącą  z  bieżących wpływów  do  kasy  jednostki,
        d/  depozyty .
  2 .  Wysokość   niezbędnego  zapasu  gotówki  tzw . pogotowie  kasowe  ustalane  jest   
        przez  kierownika  jednostki  lub  skarbnika  miasta  albo  upoważnioną  osobę  .
  3.   Przy  ustalaniu   tzw.  pogotowia  kasowego   należy   uwzględnić   potrzeby  w  zakresie
        obrotu  gotówkowego  wszystkich  wewnętrznych  komórek organizacyjnych jednostki .
        Niezbędny  zapas  gotówki  w  kasie  w  miarę  wykorzystywania   uzupełnia   się 
        do  ustalonej  wysokości  ze  środków  podjętych  z  rachunku  bankowego  jednostki .
           5.   Gotówkę  pochodzącą  z  bieżących  wpłat  dochodów  do  kasy, kasjer  odprowadza 
         w  dniu  przyjęcia  wpłaty  do  kasy  na  rachunek  bankowy  jednostki ,a  w  sytuacjach
         szczególnych , uzgodnionych  z   kierownikiem  KS  albo  skarbnikiem  miasta   lub  
         zastępcą  skarbnika   -  w  dniu  następnym  przy  jednoczesnym  zabezpieczeniu
         przechowywanej  gotówki .
   6.  Gotówkę  podjętą  z  rachunku  bankowego   na  pokrycie  określonych  wydatków
        kasjer  powinien  przeznaczyć  na  cel określony  przy   jej  podjęciu. 
        Nie  wykorzystaną  część  gotówki  nie  można   przeznaczyć  na  inny  cel  . 
        Gotówki  tej  nie  wlicza  się  do   pogotowia   kasowego .
   7.   Gotówka  przechowywana  w  kasie  w  formie  depozytu  nie  może  być                
   wykorzystywana  na  pokrywanie wydatków  jednostki ,jak  również  do  uzupełniania  
    zapasu   gotówki .





       8.   Depozyt  w   postaci  gotówki  nie  jest  wliczany   do  ustalonego  zapasu  gotówki .
       9.   Depozyt  podlega   zwrotowi   osobie  ,  która  ten  depozyt  złożyła .
     10.   Złożone  depozyty   podlegają   ewidencji   zawierającej   co  najmniej   następujące
             dane :
             a /  kolejny  numer  depozytu ,
             b /  określenie   przedmiotu deponowania ,
             c /  datę  i  godzinę  przyjęcia  i zwrotu depozytu ,
             d /  określenie   jednostki , której   własność   stanowi   depozyt,
             c /  podpis  osoby  składającej i odbierającej depozyt  i  kasjera .
	Na  dowód  przyjęcia  i  wydania  depozytu  wystawia  się  pokwitowanie , które                

podpisuje  kasjer, jak  i osoba uprawniona  do  składania  i  podejmowania  depozytu .


                                                                        §  25

Przed  otwarciem  pomieszczenia  kasy ,kaset  w  których  jest  przechowywana  
gotówka  kasjer  obowiązany  jest   stwierdzić , czy   nie  zostały  naruszone  zamki , drzwi , pieczęcie , plomby 
	W razie  stwierdzenia  uszkodzeń  albo  zdjęcia  pieczęci , plomb ,wyłamania   

      zamków ,drzwi , kasjer  obowiązany   jest  niezwłocznie   poinformować  o  tym   
      kierownikowi  jednostki  albo  skarbnikowi   miasta  lub  zastępcy  skarbnika  albo  
      upoważnionej  osobie.
       3. Przed rozpoczęciem  operacji  kasowych , w  sytuacji  o  której   mowa  w  pkt 2  , 
           należy  sporządzić  protokół   z  oględzin  kasy  .     
           Protokół  sporządza  kasjer  w  obecności  osób   biorących  udział  w  otwarciu   kasy
           albo  w  obecności  osób  wskazanych   przez  kierownika   jednostki   lub   skarbnika  
           miasta    lub  zastępcę  skarbnika  albo   upoważnione  osoby . 


                                                                          § 26


       1.   Jeżeli  istotne  potrzeby  tego  wymagają , w  jednostce   mogą    być  uruchomione  
             kasy   pomocnicze , obsługujące   wpłaty  lub  wypłaty   gotówkowe .
       2.   Do  kas  pomocniczych  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  o  gospodarce  kasowej. 


                                                                        §  27

        1.  Wszelkie obroty gotówkowe powinny być  udokumentowane dowodami  kasowymi :
              a /  wpłaty  gotówkowe  -   przychodowymi  dowodami   kasowymi,
              b/   wypłaty  gotówkowe   -  rozchodowymi dowodami   kasowymi .
         2.  Każda   wpłata   gotówki  do  kasy  jest  poprzedzona  :
             -   przy    tradycyjnej    technice   prowadzenia   kasy  ( ręcznej )  -   wypisaniem 
                 dowodu  KP   kasa   przyjmie   lub  kwitariusza   przychodowego  K-103,
-   przy  komputerowym  prowadzeniu  kasy  - wydrukami  z  programu  
    komputerowego .







 3.    Każda  wypłata  gotówki  z  kasy  powinna  być  udokumentowana  dowodem  
        źródłowym kasowym lub zastępczym dowodem  wypłaty gotówki wystawionym  
        przez  uprawnione osoby  w  ilości  egzemplarzy  zależnej  od  potrzeb  jednostki .
       4.   W  przypadku , gdy  wypłaty  gotówki  z  kasy  nie  są  dokonywane  na  podstawie  
              źródłowych dowodów  kasowych, np. wypłaty wynagrodzeń  nie  podjętych  
              w  terminie  na  podstawie  list  płacy itp , dla udokumentowania  rozchodu  gotówki  
              z  kasy stosuje się zastępcze  dowody  wypłat gotówkowych  na  formularzach        
              powszechnego  użytku – KW .
       4.1. Zastępcze  dowody  wypłat gotówkowych  nie mogą  być wystawiane przez  kasjera .
       4.2. Zastępcze  dowody  wypłat  gotówkowych  podpisywane  są :
              a/  jeżeli wynikają  one ze źródłowych  dowodów  kasowych  uprzednio  już  
                 opisanych, sprawdzonych  oraz  zatwierdzonych  do wypłaty  przez upoważnione  
                 osoby
                  -   przez  osobę  zlecającą  wypłatę , kasjera  i  osobę otrzymującą  wypłatę 
                  -   pozostałych  wypadkach -  tak  jak  przy  źródłowym  rozchodowym dowodzie             
                      kasowym .
        5. Odprowadzenie  gotówki  z  kasy  do  banku  odbywa  się  na  podstawie  dowodu     
            wpłaty  na  rachunek  bankowy   jednostki   w ilości  ustalonej z  bankiem .
            Na  dowodzie  wpłaty   gotówki  należy  podać   wpisaną   kwotowo  i  słownie  kwotę
            wpłaconej  gotówki  oraz  datę  wpłaty  i  jej  tytuł .
       6.  Przed   wypłatą   gotówki   z  kasy  kasjer zobowiązany  jest   sprawdzić  czy  
            rozchodowe  dowody   kasowe    podpisane   są   przez    osoby   uprawnione    
            i   złożone  podpisy   zgodne  są   z  wzorami   ich  podpisów    .
            Wykaz  osób  uprawnionych  do  akceptowania  /  zatwierdzania   dowodów                
            księgowych  do wypłaty  powinien  posiadać   kasjer .
            Dowody  kasowe  do wypłaty  nie  podpisane  przez  osoby do tego uprawnione  nie 
            mogą   być  przez   kasjera   zrealizowane .
      7.   Na  dowodach   kasowych  nie można  dokonywać  żadnych  poprawek  kwot   wpłat 
            i  wypłat  gotówki  wyrażonej  cyframi  i  słownie .
            Błędy   popełnione  w  tym zakresie  poprawia  się   przez   anulowanie   dowodów          
            kasowych  i  wystawienie   prawidłowych .
            W  przypadku  gdy  błędy  zostały  popełnione  w  źródłowych  dowodach  kasowych
            dla  ich  skorygowania  należy  dokonać wypłaty na  podstawie wystawionych  w  tym   
            celu  zastępczych  dowodów  wypłat  gotówki .
      8.  Na  dowodach   wpłat – formularzach – przyjmowanych  w  sposób  tradycyjny
           (ręczny ) każdy  dowód  powinien  być  podpisany  przynajmniej  przez  kasjera .
           Na  dowodach  wpłat  gotówki  do  kasy  przyjmowanych  w  systemie  
           komputerowym nie  zachodzi  potrzeba  podpisu  kasjera .
      9.  Gdy  za  podstawę  wypłaty  służy  większa  liczba  dowodów  wypłat  gotówkowych ,
            np. rozliczenie  pobranej  zaliczki , sporządza  się  zestawienie  zbiorcze  tych             
            dowodów  zawierające  co  najmniej  numery  dowodów   źródłowych  , ich   daty    
            i   kwoty  do wypłaty , przy  czym   :
            a /  dowody  wypłat  gotówkowych  stanowiące  załączniki  do  zbiorczego  
                  zestawienia  powinny  być  opisane  pod  względem  merytorycznym  oraz   
                  podpisane   przez  pobierającego zaliczkę,  
           b /   zbiorcze zestawienie  dowodów  wypłat  gotówkowych  powinno   być   
                  poddane  w   pełni  kontroli , podpisom  jak  dowód  źródłowy , w   tym
                  zaakceptowany  i  zatwierdzony  do  wypłaty  przez  uprawnione   osoby .







    10.  Zrealizowane   dowody   wpłat  i   wypłat   gotówkowych , przy  ręcznej   technice 
           prowadzenia   raportów  kasowych ,  powinny  być  oznaczone  na  czołowej
           stronie  datą  , numerem   i   pozycją   raportu    kasowego .  
    11.  Formularze  dowodów  wpłat   gotówki   powinny   być   połączone  w    bloki   
           formularz   przychodowych   dowodów  kasowych   i  ponumerowane  przed       
           oddaniem  ich  do  użytku . Poszczególne   formularze   należy  ponumerować ,  
           zachowując ciągłość   numerów  w  okresie   każdego  roku   budżetowego .
           Ilość  formularzy  w  każdym  bloku  powinna  być  poświadczona   przez  skarbnika
           miasta   lub   zastępcę   skarbnika   albo   upoważnione  osoby . 
           Na  okładce  każdego  bloku  dowodów   należy  odnotować :
           a /  kolejny  numer   bloku,
           b /  numer   kart    bloku  ( od  nr ... do  nr ....),
           c /  okres, w   którym   korzystano   z   bloku  ( od  dnia ..... do  dnia .....).
    12.  Bloki  formularzy   przychodowych  dowodów   kasowych  mogą  być  wydawane 
           osobom  upoważnionym   do  ich  wystawiania  wyłącznie  za   pokwitowaniem
           w  ewidencji  druków   ścisłego  zarachowania .
    13.  Wykorzystane  bloki   formularzy  przechowuje  się  w  sposób  ustalony   dla
           dowodów  księgowych .
    14.  Gotówkę  wypłaca  się osobie  wymienionej  w  rozchodowym  dowodzie kasowym .
           Odbiorca  gotówki  kwituje  jej  odbiór  na  rozchodowym  dowodzie  w  sposób   
            trwały atramentem   lub  długopisem , podając   liczbowo i słownie  kwotę , datę  
           jej otrzymania  oraz zamieszcza  swój  podpis  .
           Obowiązek  wpisywania  słownie otrzymanej  kwoty  nie  dotyczy  przypadku     
           wypisywania  przez   wystawcę   tych  dowodów   na  zbiorczych   zestawieniach  , 
           w  których umieszczana  jest  ogólna  suma  do  wypłaty  w  złotych  ( np. lista  płac ) .
    15.  Jeżeli  rozchodowy  dowód   kasowy   wystawiony  jest  na  więcej  niż  jedną  osobę ,
           to   każdy  odbiorca   gotówki  kwituje    kwotę  otrzymaną   przez  siebie .
    16.  Przy  wypłacie  gotówki  osobom  nie  znanym   kasjer  zobowiązany  jest  zażądać
           okazania   dokumentu  tożsamości  od  odbiorcy  gotówki   oraz  wpisać  na   dowodzie
           wypłaty   numer, datę   i   nazwę  wystawcy   dowodu   tożsamości  odbiorcy  gotówki .
    17.   Przy  wypłacie gotówki osobie  nie  mogącej   się  podpisać , może  na  jej  prośbę ,
           inna  osoba ( z  wyjątkiem  pracownika   zlecającego  wypłatę lub  kasjera  jednostki)
           stwierdzić  swoim  podpisem   -  jako  świadek  -  fakt  wypłaty  gotówki
           osobie  wymienionej  w   rozchodowym  dowodzie  kasowym . Wówczas  na  
           dowodzie zapisuje  się   numer ,datę  oraz  wystawcę   dokumentu  stwierdzającego  
           tożsamość osoby  otrzymującej  gotówkę   i  osoby  podpisującej .Wypłata  gotówki  
           następuje do  rąk  osoby  nie  mogącej  się  podpisać .
   18.  Jeżeli  wypłata  gotówki  następuje  na  podstawie  upoważnienia  wystawionego
          przez  osobę  wymienioną  w  dowodzie  wypłaty  gotówki  z  kasy, w  dowodzie
          tym  należy  określić , że  wypłata  została  dokonana  osobie do  tego upoważnionej.
          Upoważnienie  powinno  być  dołączone  do  rozchodowego  dowodu  wypłaty  
          gotówki .
          Upoważnienie  do  odbioru  gotówki  powinno zawierać potwierdzenie  
          własnoręczności  podpisu  osoby  wystawiającej  upoważnienie .Potwierdzenie  
          powinno być  dokonane  przez  notariusza , właściwy  urząd  administracji    
          państwowej  lub  samorządowej ,  zakład  pracy  zatrudniający  osobę, która  
          wystawiła  upoważnienie  lub  zakład  opieki  zdrowotnej w   razie  przebywania   
          pracownika  na  leczeniu .  





   19.  Wszystkie   dowody   kasowe  dotyczące  wpłat  i  wypłat  gotówkowych  dokonanych
          w  danym  dniu   powinny  być   w  tym  dniu  ujęte  w  raporcie   kasowym
          sporządzanym   przez  kasjera :
           a /  technika  ręczną   na  formularzu  powszechnego  użytku ,, Raport  kasowy  - RK ,,
           b /  techniką  komputerową   na  wydruku   komputerowym .
   20.  Dowody wpłat i wypłat  gotówkowych  mogą  być  ujmowane  w  raporcie  kasowym
          w  kwocie  obejmującej   pojedyncze    operacje   albo   zbiorczo  na   podstawie     
          odpowiednich   zestawień   wpłat   i   wypłat   gotówkowych  jednorodnych    operacji    
          gospodarczych  ( np. listy  płatnicze ).
  21.   Wypłata  na  podstawie  np. list  płac  może  być  dokonywana   przez  inną  osobę ,
          zwaną   płatnikiem , na   podstawie   upoważnienia   kierownika   jednostki    lub
          skarbnika   miasta   lub  zastępcy   skarbnika .
          Do  dokonywania  wypłaty  nie  może  być  osoba ,która  sporządziła  daną listę  płac .
          Płatnik jest zobowiązany  zwrócić  listę   wypłat   najpóźniej  w  ciągu  3   dni    
          roboczych  po  dniu , w  którym   miała   wystąpić  wypłata .
          W  przypadku  nie dokonania  pełnego  rozchodu  gotówki  płatnik  zwraca  również
          gotówkę  .
  22.  Kasjer  po  nie   dokonaniu  wypłaty  wszystkich  pozycji na  dowodzie  kasowym,  np. 
          z  listy   płac  jest  zobowiązany  :
         a /  dokonać  adnotacji  ,, nie  podjęto ,,  w   liście  płac   w   pozycji  dotyczącej  osoby ,
               która  nie  podjęła  wypłaty,
         b/  wpisać  sumy  nie  podjęte  do  rejestru ( wykazu ) wypłat  nie  podjętych ,
         c/   uzgodnić  kwoty  wypłacone  w  terminie  wypłaty  z   list  oraz  kwoty   wypłat
               nie   podjętych  z  ogólną  sumą  list  i  zgodność  stwierdzić  podpisem, 
         d/  na  nie  podjęte  wypłaty  z  list   wystawić   dowód  wpływu   gotówkowego
              oraz   ująć    go  w  raporcie  kasowym .


                                                              §  28

 1.   Raporty  kasowe  sporządza  się  codziennie  .      
 2.   W przypadku  gdy  ilość  wpłat  i  wypłat  gotówkowych  w   poszczególnych  dniach 
       jest  niewielka , można  sporządzać  raport  kasowy   za  okresy  kilkudniowe , z tym 
       że  należy  zawsze  sporządzić  raport  kasowy  na   koniec  każdego  okresu
       sprawozdawczego  . 
       Zapisy  w  raporcie  sporządzanym  za  okresy  kilkudniowe   powinny   być  
       dokonywane chronologicznie  ze   wskazaniem   daty  wpłaty  lub  wypłaty .
 3.   Raport  kasowy  zamyka  się  także  na  dzień   zdania  i  przejęcia  obowiązków  kasjera .
 4.   Po  zakończeniu  wpłat  i  wypłat  w  danym  dniu   lub  w  danym  okresie   i  ustaleniu
       pozostałości  gotówki w  kasie  na  dzień ( okres ) następny , kasjer  podpisuje  raport
       kasowy   . 
      Zamknięty  raport  kasowy  wraz  z  kopią  i  oryginalnymi  dowodami  kasowymi  
      kasjer  przekazuje  osobom  uprawnionym   do  przeprowadzenia  wtórnej   kontroli
      prawidłowości  jego  danych . Kopia  raportu   po  sprawdzeniu   i  przyjęciu
      przez  odpowiednie  służby   finansowe  PO  zwracana  jest   kasjerowi . Kopie  raportu
      kasjer  przechowuje  w   kasie  przez  okres  obowiązujący   przy   przechowywaniu
      dowodów   kasowych .







 5.  W  przypadku   inwentaryzacji   kasy  w  trakcie   pracy   kasjer  zobowiązany   jest    
      wpisać  do  raportu  wszystkie  wpłaty  i  wypłaty  dokonane  do  momentu  rozpoczęcia  
      czynności   kontrolnych  i  zamknąć  raport  kasowy .
6.  Rozchód  gotówki  z   kasy  nie  udokumentowany  rozchodowym  dowodem  kasowym
     nie   jest   brany  pod  uwagę  przy  ustalaniu   pozostałości  gotówki  w  kasie .
     Sumy  takie  stanowią  niedobór  kasowy . 
 7. Gotówka  w  kasie nie  udokumentowana  przychodowym  dowodem  kasowym  stanowi
     nadwyżkę   kasową . Nadwyżka  kasowa   podlega  przekazaniu  w  ciągu   30  dni
     od  daty  stwierdzenia   na  dochody  budżetowe .
 8. Raporty  kasowe  numeruje  się   w  obrębie  roku  budżetowego   kolejno .
     W  nagłówku   powinny  one   zawierać  określenie  dnia  lub   okresu , którego
     dotyczą , a   także   kasy ,  jeśli  jest  ich  kilka  .
     Powiązanie  między  zapisami  raportu  a  właściwymi  dowodami  zapewnia  numeracja
     pozycji  zapisów   raportu   na  czołowej  stronie  każdego  dowodu .





