
Zarządzenie Nr 22/2014 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 31 października 2014 roku 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Tarnowskim Organizatorze 
Komunalnym 

Na podstawie § 5 Statutu Tarnowskiego Organizatora Komunalnego stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012 roku    
w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski 
Organizator Komunalny oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora 
Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej     
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 5357), w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 

§ 1. 
Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania Instrukcję kasową dla Tarnowskiego Organizatora 
Komunalnego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 roku. 
2. Traci moc Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 

21 grudnia 2000 r. w sprawie zakładowej instrukcji kasowej. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2014 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego  

z dnia 31 października 2014 roku 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej 
w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym 

 
 

§ 1. 
1. Wartości pieniężne musza być przechowywane w warunkach zapewniających należytą 

ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem. 
2. Kasy jednostki znajdują się w Tarnowie na ul. Krakowskiej 42 oraz Bernardyńskiej 24. 
3. Środki pieniężne przechowywane są w szafie pancernej stalowej. 
4. Dostęp do pomieszczenia, w którym znajduje się kasa, jest ograniczony. 
 

§ 2. 
1. Kasjerem może być osoba o minimum średnim wykształceniu, mająca nienaganną opinię, 

niekarana za przestępstwo gospodarcze lub wykroczenie przeciwko mieniu 
i dokumentom, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Odpowiedzialność materialna kasjera jest pełna, oczywista i jednoznaczna. Kasjer 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za gotówkę w kasie w momencie 
przejęcia kasy. 

3. Wszystkie zmiany na stanowisku kasjera dokonywane są protokolarnie, w którym to 
protokole znajdują się przeliczone wartości pieniężne oraz druków znajdujących się 
w kasie. 

4. Główny księgowy zapoznaje kasjera z zasadami gospodarki kasowej w jednostce, 
zawartymi w niniejszej instrukcji. 

5. Kasjer podpisuje niniejsze oświadczenie: 
 

„Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym seria …………………..  
zatrudniona/y na umowę o pracę w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym w charakterze 
kasjera oświadczam, co następuje:  
1. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie oraz inne   

składniki majątkowe, które zostaną mi powierzone z zachowaniem właściwego trybu.  
2. W związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej za powierzone mi mienie zgadzam 

się na:  
1) rozliczanie się z powierzonego mi mienia na każde zasadne żądanie jednostki,  
2) pokrycie wszelkich strat, jakie wynikną dla jednostki na skutek niedoboru                     

w powierzonych mi składnikach majątkowych względnie na skutek zniszczenia lub 
uszkodzenia w/w mienia, 

3) zwolnienie od obowiązku pokrycia straty będą tylko w zakresie w jakim udowodnię, iż 
niedobór lub uszkodzenia nie powstały z mojej winy.  

3. Zgadzam się na warunki pracy, w których mam wykonywać pracę pracownika materialnie 
odpowiedzialnego, jak również zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić jednostkę o 
wszelkich przeszkodach w wykonywaniu w/w pracy. 

4. Oświadczam, iż zapoznałam się z przepisami określającymi zasady wykonywania 
powierzonej mi pracy, w szczególności z art. 114-127 Kodeksu pracy. 

5. W związku z powyższym zobowiązuje się do niezwłocznego wyrównania strat 
pracodawcy lub wpłacenia równowartości szkody. 

 
………………………….      ……..…………………… 
     (miejscowość i data)                          (podpis pracownika)” 



§ 3. 
Ze względu na charakter jednostki zachodzi potrzeba transportu środków pieniężnych. Środki 
pieniężne pomiędzy kasą a bankiem przewozi firma zajmująca się konwojowaniem pieniędzy. 
 

§ 4. 
1. Jednostka może posiadać w kasie: 

1) gotówkę podjętą z rachunku bankowego na pokrycie określonych wydatków, 
2) gotówkę pochodzącą z bieżących wpłat do kasy jednostki. 

2. Gotówkę pochodzącą z bieżących wpłat do kasy kasjer obowiązany jest okresowo 
odprowadzać na rachunek bieżący. 

 
§ 5. 

1. Wszelkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi 
źródłowymi lub wtórnymi. Dowody źródłowe to dowody otrzymywane z zewnątrz, 
potwierdzające dokonanie operacji kasowej, np. faktury, rachunki. Dowody wtórne to 
dowody wystawione przez kasjera. W jednostce dowodami potwierdzającymi wpływy 
i wypłaty gotówki są dowody KP i KW. 

2. Przed przyjęciem lub wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy 
odpowiednie dowody kasowe są podpisane przez osoby upoważnione do zlecenia wpłaty 
lub wypłaty. Dowody kasowe nie podpisane przez osoby do tego upoważnione nie mogą 
być przez kasjera przyjęte do realizacji. Nie dotyczy to przychodowych dowodów 
kasowych wystawianych przez kasjera. 

3. Osoby upoważnione do podpisywania zleceń wypłaty to: 
1) Krzysztof Kluza – Dyrektor, 
2) Wiesław Kuldanek – Zastępca Dyrektora, 
3) Anna Kwaśniewska – Główny Księgowy. 

4. Błędy w dowodach kasowych mogą być poprawiane w taki sam sposób, w jaki poprawia 
się błędy w innych dowodach księgowych. Można poprawić tylko dowody kasowe własne. 
Dokonuje się tego poprzez czytelne skreślenie błędnego zapisu, wpisanie właściwych 
danych. Obok tak dokonanej korekty powinna być umieszczona data oraz podpis osoby 
dokonującej korekty (kasjera). 

§ 6. 
1. Jedyną osoba upoważnioną do odbierania gotówki z banku do kasy jest kasjer. Podstawą 

pobierania gotówki do kasy jest czek gotówkowy podpisany przez osoby upoważnione 
zgodnie z przyjętą kartą wzorów podpisów. 

2. Kontrolę nad czekami sprawuje osoba odpowiedzialna za druki ścisłego zarachowania. 
3. W przypadku błędnego wystawienia czeku należy go przekreślić (po przekątnej)  

i umieścić adnotację „ANULOWANO”. 
 

§ 7. 
1. Wszystkie wpływy i wypłaty z kasy rejestrowane są w raporcie kasowym. Uwzględniając 

wielkość obrotów w kasie jednostki, raporty sporządza się w okresach dwutygodniowych 
w kasie na ul. Krakowskiej 42 oraz w okresach 10-dnowych w kasie na ul. Bernardyńskiej 
24. 

2. Inwentaryzacja w kasie przeprowadzana jest raz na rok lub w momencie okoliczności 
mających znamiona przestępstwa. Inwentaryzacji dokonują osoby powołane przez 
dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego w obecności kasjera. 

3. W przypadku stwierdzenia nadwyżki gotówki w kasie o nieustalonej przyczynie nadwyżkę 
przyjmuje się na podstawie dowodu KP do kasy i odprowadza na rachunek bankowy. 



4. W przypadku stwierdzenia niedoboru musi on zostać niezwłocznie wpłacony przez 
pracownika prowadzącego kasę. W przypadku niedoboru noszącego cechy przestępstwa 
należy bezzwłocznie powiadomić powołane do tego organy. 
W przypadku, gdy tego typu niedobory zauważy kasjer, powiadamia niezwłocznie 
dyrektora jednostki, a ten odpowiednie organy. 

5. W gospodarce kasowej w zakresie nieuregulowanym niniejszą instrukcją mają 
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz ustalenia kierownika 
jednostki. 


