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Rozdział 1 
     ZASADY OGÓLNE  
Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej i obrotu pieniężnego określa zasady i warunki, jakie 
powinny być spełnione przy prowadzeniu gospodarki kasowej w Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach oraz warunki zabezpieczenia i przechowywania wartości pieniężnych, a także 
zasady i warunki jakie powinny być spełnione przy przyjmowaniu krajowych znaków 
pieniężnych (gotówki) oraz warunki zabezpieczenia i przechowywania pobranych wpłat przez 
upoważnionych pracowników w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych.  
 

Podstawy prawne 
§ 1  

1. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej i obrotu pieniężnego w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach, zwana dalej Instrukcją, została opracowana na podstawie 
następujących przepisów prawa: 
1) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351,  

z późn. zm.),  
2) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),   
3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 

z późn. zm.), 
4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2027),  
5) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1896,  

z późn. zm.), 
6) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292,  

z późn. zm.), 
7) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

838),  
8) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),   
9) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), 
10) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 794, 

z późn. zm.), 
11) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

106, z późn. zm.),     
12) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 

z późn. zm.),  
13) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.),  
14) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. 

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 793), 

15) Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r.  
w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych (t.j. M.P. nr 32, poz. 255,  
z późn. zm.), 

16) Zarządzenie nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek 
zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 5, z późn. zm). 

2. Przepisy niniejszej Instrukcji stosuje się do wszystkich jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu, w zakresie wskazanym w Instrukcji. 

 
Definicje  

§ 2  
Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 

1) wartościach pieniężnych – rozumie się przez to: 
a) krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, 
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b) czeki, z wyjątkiem czeków zakreślonych, skasowanych lub opatrzonych indosem 
pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę "wartość do inkasa", "należność do 
inkasa" lub inną o podobnym charakterze, 

c) weksle, z wyjątkiem weksli opatrzonych indosem pełnomocniczym zawierającym 
wzmiankę "wartość do inkasa" lub inną o podobnym charakterze, 

d) inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, 
e) złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę  

i inne metale z grupy platynowców, z wyjątkiem przedmiotów będących 
muzealiami, 

2) karcie płatniczej – rozumie się przez to kartę wydaną przez banki, niebankowe 
instytucje finansowe lub inne podmioty uprawniającą do wypłaty gotówki lub 
umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta 
rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego 
należnych mu środków, 

3) przechowywaniu wartości pieniężnych – rozumie się przez to magazynowanie wartości 
pieniężnych w pomieszczeniach służących do przechowywania wartości pieniężnych, 
o określonej klasie odporności na włamanie, zwanych dalej „pomieszczeniami”, lub  
w urządzeniach służących do przechowywania wartości pieniężnych, zwanych dalej 
„urządzeniami”, 

4) transporcie wartości pieniężnych – rozumie się przez to przewożenie lub przenoszenie 
wartości pieniężnych pomiędzy lub poza obiektami Uniwersytetu, 

5) jednostce obliczeniowej – rozumie się przez to 120-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

6) klasie odporności na włamanie – rozumie się przez to przyjęte we właściwej Polskiej 
Normie klasyfikacyjne oznaczenie odporności pomieszczeń lub urządzeń na włamanie. 
 

Ogólne zasady rozliczeń pieniężnych 
§ 3  

1. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane przez Uniwersytet mogą mieć formę gotówkową 
lub bezgotówkową. 

2. Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy. 
3. Rozliczenia gotówkowe powinny być stosowane wyłącznie w tych przypadkach, gdy nie 

jest możliwe zastosowanie rozliczeń w formie bezgotówkowej. 
4. Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są: 

1) za pomocą przelewu bankowego, 
2) za pomocą karty płatniczej. 

5. Zasady użytkowania kart płatniczych zostały uregulowane w „Regulaminie użytkowania 
służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach”. 

6. Obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku 
bankowego powstaje w każdym przypadku, gdy: 
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 

przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach 
obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania 
transakcji. 

7. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 
do ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowane fakturą, w której kwota 
należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł, należy stosować mechanizm podzielonej 
płatności. Dotyczy to również płatności zaliczkowych. Zastosowanie mechanizmu 
podzielonej płatności polega na tym, że: 
1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej  

z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; 
2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej 

z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek  
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w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony 
rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. 

8. W przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających  
z niej płatności, przekroczy 15 000 zł, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub 
usługi należy zweryfikować numer rachunku bankowego drugiej strony transakcji  
w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej „Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT”. Wyniki weryfikacji należy zachować w formie 
elektronicznej lub w formie wydruku.  

9. Szczegółowe uregulowania dotyczące ustępów 7 – 8 zawarte są w ustawie o podatku od 
towarów i usług, ustawie Ordynacja podatkowa oraz ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawnych. 

 
Rozdział 2 

OCHRONA I TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 
GOSPODARKA KASOWA 

 

Kasjer 
§ 4  

1. Osobą odpowiedzialną za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość operacji kasowych 
jest kasjer.  

2. Kasjer powinien mieć jednoznacznie określony zakres czynności i odpowiedzialności, 
zgodny z obowiązującymi przepisami. 

3. Kasjer ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość operacji kasowych oraz 
odpowiedzialność materialną za powierzone mienie zgodnie z Działem Piątym Kodeksu 
Pracy. Na dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej kasjer składa pisemne 
oświadczenie.  

4. Kasjer ponosi odpowiedzialność w zakresie znajomości i stosowania obowiązujących 
przepisów dotyczących operacji kasowych, zabezpieczenia i przechowywania gotówki 
oraz jej transportu. 

5. Kasjerem może być osoba: 
1) niekarana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu, lub 

umyślne wykroczenia skarbowe, 
2) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
3) posiadająca odpowiednie kwalifikacje. 

6. Funkcji kasjera nie powinno łączyć się z innymi funkcjami o charakterze dyspozycyjnym  
i kontrolnym w zakresie obrotu pieniężnego. 

7. Kasjer nie może prowadzić konta księgowego obrotu kasowego, ani też decydować  
o wypłatach. 

8. Kasjer musi posiadać informację o osobach upoważnionych do dysponowania gotówką  
i zatwierdzania kasowych dowodów do wypłaty. Zatwierdzenie do wypłaty następuje  
w drodze zatwierdzenia dokumentu źródłowego stanowiącego podstawę wypłaty przez 
kanclerza, przy kontrasygnacie kwestora. 

9. Przejęcie stanu kasy, np. z powodu urlopu kasjera, powinno następować na podstawie 
protokołu, w którym podaje się wyniki przeliczenia wszelkich wartości pieniężnych, jakie 
są przekazywane pracownikowi czasowo przejmującemu kasę. 

10. Funkcjonowanie kasy podlega okresowym kontrolom przeprowadzonym przez osoby 
upoważnione. Z dokonanej kontroli winien być przeprowadzony protokół. 

11. Kasjer zobowiązany jest do skrupulatnego przestrzegania zapisów niniejszej Instrukcji. 
 

Ochrona wartości pieniężnych  
§ 5  

1. Wartości pieniężne powinny być przechowywane i transportowane w warunkach 
zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą, kradzieżą lub zagarnięciem. 

2. W celu ochrony, wartości pieniężne należy przechowywać w pomieszczeniach  
i urządzeniach zabezpieczenia technicznego (kasety, kasy pancerne, sejfy)  
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o odpowiedniej klasie odporności na włamanie stosownie do ilości gotówki przeliczonej na 
jednostki obliczeniowe.   

3. Pomieszczenie kasy i przechowywania wartości pieniężnych jest wydzielone w budynku 
Uniwersytetu. W stosunku do pomieszczenia należy przestrzegać następujących zasad: 
1) w pomieszczeniu kasowym może przebywać tylko kasjer. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przebywania w pomieszczeniu osób 
postronnych, 

2) pomieszczenie powinno być zabezpieczone stosownie do ilości gotówki przeliczonej 
na jednostki obliczeniowe, 

3) pomieszczenie powinno posiadać wykonane z szyby antywłamaniowej okienko 
kasowe, przez które kasjer dokonuje operacji wpłat i wypłat, 

4) pomieszczenie kasowe powinno być wyposażone w kasę pancerną (sejf) do 
przechowywania środków pieniężnych oraz dodatkowe urządzenia, takie jak: tester 
banknotów, zamykane kasetki metalowe, torba do przenoszenia środków pieniężnych,  

5) obowiązkiem kasjera jest każdorazowe dokładne zamknięcie i sprawdzenie po 
zakończeniu pracy zamknięć kasy pancernej (sejfu), kasetek, drzwi i okien 
pomieszczenia kasowego, 

6) otwierając pomieszczenie kasowe kasjer ma obowiązek sprawdzić, czy nie zostały 
naruszone zamki i drzwi, a zauważywszy uszkodzenia natychmiast wezwać kwestora 
lub kierownika Działu Finansowo – Księgowego do wspólnego stwierdzenia stanu 
gotówki i innych wartości pieniężnych znajdujących się w pomieszczeniu kasowym. 

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego należy przestrzegać 
następujących zasad: 
1) powierzać wartości pieniężne pracownikom mającym nienaganną opinię,  

a w szczególności niekaranym za przestępstwo z winy umyślnej lub wykroczenie 
przeciwko mieniu, za przestępstwo gospodarcze lub umyślne wykroczenia skarbowe, 

2) powierzać wartości pieniężne pracownikom, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe, 
zapewniające znajomość prawidłowego przechowywania oraz przyjmowania  
i wydawania wartości pieniężnych, 

3) w razie potrzeby ustalać wartość gotówki (niezbędne minimum), jaka może być 
przechowywana w kasie, a gotówkę ponad limit odprowadzać do banku, 

4) wydzielać odpowiednio punkty kasowe, tak aby dostęp do środków pieniężnych 
znajdujących się w kasetach, kasach pancernych i innych urządzeniach był utrudniony, 

5) zadbać o to, aby zamki i klucze (oryginały i duplikaty) do kas i szaf pancernych były 
wymieniane na nowe w razie zmiany osób, które posiadały te klucze, a także w razie 
ich zgubienia, 

6) oddzielić funkcję kasjera od prowadzenia konta księgowego obrotu kasowego  
i decydowaniu o wypłatach, 

7) oddzielić funkcję dokumentowania przychodów od czynności pobierania zapłaty. 
5. Pomieszczenie kasy Uczelni oraz kasę pancerną otwiera komplet kluczy:  

1) na komplet kluczy składają się klucz od drzwi wejściowych do pomieszczenia kasy oraz 
klucz od kasy pancernej, 

2) klucz od drzwi wejściowych do pomieszczenia kasy znajduje się w Portierni i jest 
pobierany przez kasjera każdorazowo przed rozpoczęciem pracy oraz zdawany po jej 
zakończeniu, 

3) klucz od kasy pancernej znajduje się w metalowej kasetce w Portierni i jest pobierany 
przez kasjera każdorazowo przed rozpoczęciem pracy oraz zdawany po jej 
zakończeniu, 

4) jeden klucz od kasy pancernej znajduje się stale w posiadaniu kwestora.  
 

Transport wartości pieniężnych  
§ 6  

1. Zabezpieczenie techniczne wartości pieniężnych w transporcie oznacza stosowanie do 
przewożenia wartości pieniężnych  pojazdów przystosowanych do przewozu wartości 
pieniężnych, zwanych „pojazdami przystosowanymi” lub „pojazdami specjalnymi”,  
odpowiednich pojemników z uwzględnieniem ilości gotówki przeliczonej na jednostki 
obliczeniowe. 
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2. Kasjer podaje niezbędne informacje o konieczności przeprowadzenia transportu wartości 
pieniężnych kierownikowi Biura Logistyki, który decyduje o dostępności pojazdu oraz  
o liczbie pracowników ochrony uczestniczących w transporcie, zabezpieczeniu 
technicznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z uwzględnieniem pkt 
4.  

3. Transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej nie 
wymaga ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. 

4. Transportowane jednorazowo wartości pieniężne nie mogą być większe niż 1 jednostka 
obliczeniowa.  

5. Osoby biorące udział w transporcie wartości pieniężnych powinny być odpowiednio 
przeszkolone.  

6. W pojazdach, w których transportowane są wartości pieniężne nie mogą być równocześnie 
przewożone inne ładunki ani osoby postronne.  

 
Wartości pieniężne przechowywane w kasie  

§ 7  
1. W kasie może znajdować się:  

1) gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo 
wydatków, 

2) gotówka z bieżących wpływów, 
3) druki ścisłego zarachowania,  
4) przekazane do przechowywania w kasie depozyty,  
5) inne wartości pieniężne.  

2. Gotówka przechowywana w kasie w formie depozytu (podlegająca zwrotowi osobie 
prawnej lub osobie fizycznej, która depozyt złożyła) nie może być wykorzystana na 
pokrycie wydatków bieżących.  

3. W zależności od posiadanego systemu zabezpieczeń i odporności na włamanie 
przechowywane wartości pieniężne w kasie nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
limitów przechowywania wartości pieniężnych wyrażonych w jednostkach obliczeniowych, 
wynikających z odrębnych przepisów (por. załączniki do aktu prawnego, o którym mowa  
w § 1 ust. 1 pkt 14 Instrukcji). 

 
Inwentaryzacja  

§ 8  
1. Inwentaryzacja jest podstawowym narzędziem kontroli prowadzonej gospodarki kasowej.   
2. Inwentaryzację kasy przeprowadza się: 

1) dwa razy w roku (w tym obowiązkowo na dzień kończący rok obrotowy), 
2) przy zmianie kasjera,  
3) w dowolnym czasie według decyzji rektora Uniwersytetu lub kwestora,  
4) w sytuacjach losowych. 

3. Inwentaryzacji podlegają: 
1) środki pieniężne w kasie,  
2) depozyty, 
3) druki ścisłego zarachowania, 
4) inne wartości pieniężne.  

4. Inwentaryzacja środków pieniężnych odbywa się drogą spisu z natury, który polega na 
ustaleniu ich stanu rzeczywistego, porównaniu go ze stanem ewidencyjnym  i wyjaśnieniu 
ewentualnych różnic. 

5. Zespół spisowy w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej przelicza wszystkie środki 
pieniężne znajdujące się w kasie. Wartość środków pieniężnych w bilonie znajdujących się 
w opakowaniach może być ustalona przez przeliczenie opakowań z uwzględnieniem ich 
zawartości, pod warunkiem, że opakowanie jest oryginalne (w stanie nienaruszonym),  
a ilość i rodzaj środków pieniężnych znajdujących się w tych opakowaniach były 
sprawdzane wyrywkowo w trakcie spisu. 

6. Spis z natury druków ścisłego zarachowania polega na porównaniu stanu rzeczywistego 
ze stanami ewidencyjnymi wynikającymi z książki ewidencyjnej druków ścisłego 
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zarachowania. Wyrywkowo należy zbadać kolejność numerów w niektórych wybranych 
blokach.  

7. Spis z natury depozytów znajdujących się kasie polega na porównaniu stanu 
rzeczywistego za stanami ewidencyjnymi wynikającymi z książki depozytów oraz na 
ustaleniu i wyjaśnieniu różnic ilościowych. 

8. W razie konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji w czasie nieobecności kasjera spisu 
dokonują co najmniej trzy osoby. Fakt nieobecności kasjera powinien zostać wyraźnie 
odnotowany w protokole z inwentaryzacji ze wskazaniem przyczyn nieobecności kasjera.  

9. Z wyników inwentaryzacji sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, podpisany 
przez osoby przeprowadzające inwentaryzację i kasjera, a w razie przekazywania kasy - 
również przez osobę przejmującą oraz kierownika Działu Finansowo – Księgowego. 

10. Przejęcie (przekazanie) kasy (np. z powodu urlopu kasjera) następuje na podstawie 
protokołu, w którym podaje się wyniki przeliczenia wszelkich wartości pieniężnych, 
depozytów, druków ścisłego zarachowania, jakie przekazywane są pracownikowi czasowo 
przejmującemu kasę. Od momentu przejęcia kasy osoba przejmująca ponosi 
odpowiedzialność materialną za środki pieniężne i inne wartości znajdujące się w kasie.  

11. Inwentaryzacja środków pieniężnych może ujawnić istnienie nieudokumentowanych 
rozchodów lub istnienie gotówki nieudokumentowanej dowodami przychodowymi. 

12. Rozchód gotówki z kasy nieudokumentowany rozchodowymi dowodami kasowymi nie jest 
uwzględniany przy ustalaniu stanu gotówki w kasie. Rozchód taki stanowi niedobór kasowy 
i obciąża kasjera. 

13. Nieudokumentowane rozchody spowodowane przypadkami losowymi, kradzieżą  
z włamaniem, wydaniem gotówki pod przymusem utraty zdrowia lub życia, podstępnym 
zagarnięcie gotówki (np. w oparciu o sfałszowane dokumenty) nie obciążają kasjera.  

14. Gotówka znajdująca się w kasie i nieudokumentowana przychodowymi dowodami 
kasowymi stanowi nadwyżkę kasową. 

15. Komisja spisowa powinna sprawdzić również: 
1) prawidłowość zabezpieczenia pomieszczeń kasowych, sprawność ich działania oraz 

prawidłowość przechowywania wartości pieniężnych i innych wartości w kasach 
pancernych, kasetkach i sejfach, 

2) prawidłowość przyjęcia na piśmie odpowiedzialności materialnej przez kasjera za 
powierzone mienie. 

 
Rozdział 3 

DOKUMENTACJA OBROTU KASOWEGO 
 

Dokumentacja – zasady ogólne  
§ 9  

1. Dokumentację obrotu kasowego stanowią:  
1) dokumenty operacyjne: 

a) raport kasowy,  
b) dowód wpłaty KP,  
c) kwitariusz przychodowy, 
d) dowód wypłaty KW, 

2) dokumenty źródłowe - dyspozycyjne:  
a) dowód zakupu – faktura, rachunek, nota, 
b) wniosek o zaliczkę, 
c) rozliczenie zaliczki, 
d) rozliczenie delegacji służbowej, 
e) lista płac, 
f) lista stypendiów, 
g) lista wypłat premii, nagród, dodatków specjalnych, 
h) lista wynagrodzeń za prace wykonane na podstawie umów cywilnoprawnych, 
i) lista wypłat ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
j) inne dokumenty zaakceptowane przez osoby upoważnione, 

3) zastępcze dowody kasowe, 
4) dokumenty organizacyjne:  
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a) instrukcja w sprawie gospodarki kasowej i obrotu pieniężnego,  
b) oświadczenie o odpowiedzialności materialnej kasjera,  
c) zakres czynności kasjera, 
d) wykaz osób upoważnionych do dysponowania pieniężnymi składnikami 

majątkowymi wraz z kartą wzorów podpisów, 
e) protokoły przyjęcia – przekazania kasy, 
f) protokoły kontroli kasy, 
g) protokoły inwentaryzacyjne, 

5) dokumenty sporządzane przez kasjera: 
a) rejestr przechowywanych depozytów, 
b) rejestr druków ścisłego zarachowania, 
c) inne rejestry. 

2. Wszystkie obroty gotówkowe muszą być udokumentowane dowodami kasowymi. 
3. Dowody kasowe można zakwalifikować jako: 

1) zewnętrzne obce – otrzymywane od kontrahentów, 
2) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz Uniwersytetu. 

4. Każdy dokument kasowy winien zawierać następujące elementy: 
1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach 

naturalnych, 
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę 

sporządzenia dowodu, 
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki 

aktywów. 
5. Dowody kasowe powinny być rzetelne, co oznacza zgodność z rzeczywistym przebiegiem 

operacji gospodarczych, którą dokumentują. 
6. Dowody kasowe powinny być wolne od błędów rachunkowych. 
7. Zapisy w dowodach kasowych powinny być dokonywane w sposób trwały, ręcznie lub 

maszynowo, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. 
8. Dokumenty operacji gotówkowych, zwłaszcza dowody zawierające wypłatę gotówki, 

powinny być poddane przed zrealizowaniem wypłaty tzw. kontroli podwójnej, co oznacza, 
że każda następna osoba uprawniona do wykonania określonych czynności kontrolnych 
operacji wypłaty gotówki powinna sprawdzić, czy czynności osoby poprzedniej zostały 
wykonane w sposób właściwy i zostały potwierdzone poprzez podpis na dokumencie 
zawierającym dyspozycję wypłaty. 

9. Przed przyjęciem lub wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest zweryfikować czy 
odpowiednie dowody księgowe są podpisane przez osoby upoważnione do zlecenia 
wpłaty lub wypłaty. Dowody księgowe nie podpisane przez osoby do tego upoważnione 
nie mogą być przez kasjera realizowane. Nie dotyczy to dowodów kasowych 
dokumentujących wpłaty wystawianych przez kasjera lub Dział Finansowo – Księgowy.   

10. Źródłowe dowody kasowe i zastępcze dowody wypłaty gotówki powinny być przed 
dokonaniem wypłaty sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-  
rachunkowym. Pracownicy zobowiązani do wykonywania tych czynności zamieszczają na 
dowodach swój podpis i datę. Sprawdzone dowody zatwierdza do wypłaty kanclerz przy 
kontrasygnacie kwestora. 

 
Obrót kasowy – wpłaty kasowe  

§ 10  
1. Wpłaty gotówki mogą być przyjmowane na podstawie ujednoliconych dla wpłat z wszelkich 

tytułów przychodowych komputerowych dowodów kasowych („KP” – „Kasa przyjmie”), 
podpisanych przez kasjera jako osobę przyjmującą gotówkę i sporządzającą dowód. Przy 
sporządzaniu dowodu wpłaty gotówki należy podać kwotę wpłaconej gotówki oraz tytuł 
wpłaty. Kwota słownie oraz data wpływu jest umieszczana automatycznie przez system 
komputerowy. 
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2. Numeracja dowodów wpłaty „KP” nadawana jest automatycznie w systemie 
komputerowym. System komputerowy zapewnia ciągłość numeracji dowodów kasowych 
„KP”. 

3. Dowód wpłaty „KP” wystawiany jest w dwóch egzemplarzach; oryginał dowodu „KP” 
załączany jest do raportu kasowego, kopię otrzymuje wpłacający gotówkę jako 
potwierdzenie wpłaty. 

4. Szczegółowe zasady obrotu pieniężnego w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu 
oraz zasady dokumentowania wpłat kwitariuszami przychodowymi zawiera Rozdział  
4 niniejszej Instrukcji. 

5. Dowód wpłaty „KP” podlega sprawdzeniu przez kierownika Działu Finansowo – 
Księgowego, który zamieszcza podpis na dowodzie.  

6. Dowody wpłaty „KP” są drukami ścisłego zarachowania.  
 

Obrót kasowy – wypłaty kasowe  
§ 11   

1. Wypłaty mogą być dokonywane przez kasjera jedynie ze środków podjętych z rachunków 
bankowych. Przy podejmowaniu gotówki z banku określa się jej przeznaczenie: 
1) na określone wypłaty, 
2) na bieżące wydatki. 

2. Podjęta gotówka może być wypłacona jedynie na cele określone przy jej podjęciu. 
3. Za zgodą kierownika Działu Finansowo – Księgowego lub kwestora wypłaty mogą być 

dokonywane również ze środków pieniężnych znajdujących się w kasie pochodzących  
z innych wpływów.  

4. Wypłaty gotówki z kasy następują na podstawie źródłowych dowodów uzasadniających 
wypłatę po uprzednim ich zatwierdzeniu przez kanclerza i kontrasygnacie kwestora. 
Dowodami źródłowymi, na podstawie których można dokonać wypłat, są: 
1) oryginalne faktury (rachunki) dostawców lub wykonawców usług, 
2) listy płac wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych na rzecz pracowników jednostki 

(np. zwrot kosztów delegacji) oraz innych osób np. wykonujących na jej rzecz prace na 
podstawie umów cywilnoprawnych,  

3) inne dowody źródłowe zaakceptowane przez osoby upoważnione np. polecenia 
wypłaty zaliczki na zakupy lub inne cele, wypłata wynagrodzenia po terminie 
przewidzianym na jego dokonanie. 

5. Źródłowe dowody kasowe i zastępcze dowody wypłat gotówki powinny być przed 
dokonaniem wypłaty sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-  
rachunkowym. Pracownicy zobowiązani do wykonania tych czynności zamieszczają na 
dowodach kasowych swój podpis i datę. Sprawdzone dowody zatwierdza do wypłaty 
kanclerz przy kontrasygnacie kwestora. W razie stwierdzenia niezgodności dokument taki 
nie może być zrealizowany.  

6. Zastępcze dowody wypłat gotówki mogą być podpisane tylko przez jedną osobę zlecająca 
wypłatę, jeżeli wynika to ze źródłowych dowodów kasowych uprzednio już podpisanych 
przez osobę upoważnioną.  

7. Gotówkę wypłaca się osobie wskazanej na dowodzie wypłaty. Odbiorca gotówki kwituje jej 
odbiór swoim podpisem na danym dowodzie kasowym w sposób trwały, podając kwotę  
i datę jej otrzymania oraz zamieszczając swój podpis. Otrzymaną gotówkę odbiorca 
powinien przeliczyć w obecności kasjera. Jeżeli rozchodowy dowód kasowy wystawiony 
jest na więcej niż jedną osobę, to każdy odbiorca kwituje kwotę otrzymanej przez siebie 
gotówki.  

8. Przy wypłacie gotówki osobom nieznanym, kasjer obowiązany jest zażądać okazania 
dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość odbiorcy gotówki 
oraz wpisać na dowodzie kasowym numer dokumentu oraz imię i nazwisko osoby 
pobierającej gotówkę.  

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

10. Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę 
wymienioną w dowodzie kasowym, w dowodzie tym należy określić, że wypłata została 
dokonana osobie do tego upoważnionej. Upoważnienie powinno być dołączone do 
dowodu kasowego. Upoważnienie do odbioru gotówki powinno zawierać potwierdzenie 
tożsamości (własnoręczny podpis osoby wystawiającej upoważnienie). Jeżeli 
własnoręczny podpis osoby wystawiającej upoważnienie nie jest składany w obecności 
kasjera, to potwierdzenie może być dokonane przez notariusza lub zakład pracy 
zatrudniający osobę, która wystawiła upoważnienie. Wzór upoważnienia zawarty jest  
w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji.  

11. Pracownik dokonujący płatności gotówką i przedstawiający faktury i rachunki do 
rozliczenia zobowiązany jest do sporządzenia „zestawienia faktur do rozliczenia” według 
wzoru zmieszczonego w załączniku nr 2. Do zestawienia dołącza się faktury i rachunki 
przedstawiane do rozliczenia. Zestawienie podlega kontroli formalno – rachunkowej 
zgodnie z zasadami określonymi dla kontroli faktur i rachunków w „Instrukcji sporządzania, 
kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów finansowo – księgowych”. Na zestawieniu 
należy żądać oświadczenia: „Kwituję odbiór gotówki w kwocie ...” z podaniem daty  
i podpisu. 

12. Osobami uprawnionymi do dokonywania zakupów gotówkowych są pracownicy Biura 
Logistyki dysponujący zaliczkami stałymi.  

13. Każda wypłata gotówki z kasy dokumentowana jest ujednoliconym dowodem wypłaty „KW” 
– „Kasa wypłaci”. Dowód podpisuje kasjer jako osoba wypłacająca gotówkę  
i sporządzającą dowód. Przy sporządzaniu dowodu wypłaty gotówki należy podać kwotę 
wypłaconej gotówki oraz tytuł wypłaty. Kwota słownie oraz data wypływu jest umieszczana 
automatycznie przez system komputerowy. 

14. Numeracja dowodów wypłaty „KW” nadawana jest automatycznie w systemie 
komputerowym. System komputerowy zapewnia ciągłość numeracji dowodów kasowych 
„KW”. 

15. Dowód wypłaty „KW” wystawiany jest w dwóch egzemplarzach, oryginał dowodu „KW” 
załączany jest do raportu kasowego, kopię otrzymuje odbierający gotówkę jako 
potwierdzenie wypłaty. 

16. Dowód wypłaty „KW” podlega sprawdzeniu przez kierownika Działu Finansowo – 
Księgowego, który zamieszcza podpis na dowodzie.  

17. Dowody wypłaty „KW” są drukami ścisłego zarachowania. 
18. Pracownicy dysponujący zaliczkami stałymi otrzymują zaliczki w formie gotówkowej lub 

bezgotówkowej na konto bankowe pracownika.  
19. W razie planowanej nieobecności pracownika dysponującego zaliczką stałą w okresie 

przekraczającym 5 dni roboczych, pracownik zobowiązany jest zwrócić zaliczkę do kasy. 
W razie braku takiej możliwości, pracownik zobowiązany jest do przekazania zaliczki do 
depozytu u kierownika jednostki organizacyjnej lub u kierownika Działu Finansowo – 
Księgowego.  

20. Udzielanie i rozliczanie zaliczek dotyczących podroży służbowych dokonywane jest 
zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.  

 
Obrót kasowy – raport kasowy  

§ 12  
1. Przychody i rozchody gotówki w kolejnych dniach kasjer wpisuje na bieżąco  

w prowadzonym w programie komputerowym zestawieniu nazywanym raportem kasowym. 
2. Wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówki dokonywanych w danym dniu 

muszą być zaewidencjonowane w raporcie kasowym z danego dnia. Raport kasowy jest 
systemowo wypełniany w takiej kolejności, w jakiej następują wpłaty i wypłaty. Operacje 
wprowadza się do systemu informatycznego na bieżąco. 

3. Zapisy w raporcie kasowym dokonywane są automatycznie w ujęciu chronologicznym,        
w dniu, w którym przychód lub rozchód gotówki rzeczywiście miał miejsce, z zachowaniem 
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automatycznie nadanej liczby porządkowej operacji oraz wskazaniem symbolu i numeru 
źródłowego dowodu kasowego i krótkiej treści operacji. 

4. Dowody kasowe są automatycznie oznaczane numerem i pozycją raportu kasowego,  
w którym objęte nimi operacje zostały zaewidencjonowane. 

5. Raport kasowy jest urządzeniem księgowym zbiorczym i zarazem dowodem zbiorczym 
(wtórnym) grupującym operacje gospodarcze za dany okres. 

6. Raport kasowy sporządzany jest za okresy dzienne, tj. za każdy dzień, w którym wystąpiły 
obroty gotówkowe w kasie. W razie wystąpienia konieczności sporządzenia raportu za 
okresy obejmujące kila dni, należy zwrócić uwagę, aby jeden raport kasowy nie  obejmował 
dwóch różnych okresów sprawozdawczych. 

7. Raport kasowy po zamknięciu jest przez kasjera drukowany, pieczętowany pieczęcią 
nagłówkową Uniwersytetu i podpisywany. Raport kasowy posiada automatycznie nadane 
oznaczenie okresu, za jaki jest sporządzany oraz automatycznie nadany numer raportu. 

8. Do raportu należy dołączyć właściwe dowody księgowe dokumentujące poszczególne 
operacje kasowe, wydrukowane i podpisane oraz posiadające automatycznie nadaną 
datę, numer i pozycję raportu kasowego. 

9. Dowody kasowe wpłat i wypłat mogą być ujmowane w raporcie kasowym również zbiorczo, 
na podstawie odpowiednich zestawień wpłat i wypłat gotówkowych jednorodnych operacji 
gospodarczych. Wypłaty z listy mogą być ewidencjonowane w raporcie w kwocie 
obejmującej sumę poszczególnych wypłat w danym dniu.  

10. Jeżeli obrót kasowy dotyczy różnych walut, należy sporządzać odrębne raporty kasowe 
dla każdej z walut. 

11. Raport kasowy zamyka się automatycznym sumowaniem wpłat i wypłat gotówkowych oraz 
obliczeniem stanu końcowego gotówki według reguły remanentowej: 

Stan początkowy gotówki na dzień rozpoczęcia raportu 
+ wpłaty 
- wypłaty 
= stan końcowy na dzień zamknięcia raportu. 

12. Po zakończeniu wpłat i wypłat w danym dniu, kasjer ma obowiązek sprawdzić stan gotówki 
w kasie i porównać ze stanem końcowym gotówki ustalonym w systemie informatycznym 
i saldem raportu kasowego. W razie stwierdzenia rozbieżności kasjer podejmuje działania 
wyjaśniające, które musi zakończyć przed otwarciem kasy kolejnego dnia. Każda 
niezgodność pomiędzy stanem gotówki w kasie, stanem końcowym gotówki ustalonym  
w systemie informatycznym i saldem raportu kasowego podlega zgłoszeniu do kierownika 
Działu Finansowo – Księgowego. 

13. Kasjer zatwierdza próbnie raport w systemie komputerowym i dokonuje automatycznej 
dekretacji operacji kasowych. 

14. Podpisany przez kasjera oryginał raportu wraz z dowodami kasowymi kasjer przekazuje 
kierownikowi Działu Finansowo - Księgowego. Kopia raportu pozostaje w kasie. 

15. Raport kasowy podlega sprawdzeniu przez kierownika Działu Finansowo – Księgowego, 
pod kątem prawidłowości dokumentów, które stanowiły podstawę operacji kasowych,  
a także zgodności kwot wykazanych w raporcie kasowym z informacjami zawartymi  
w załącznikach. Kierownik Działu  Finansowo – Księgowego dokonuje również weryfikacji 
automatycznej dekretacji operacji kasowych, wprowadza niezbędne korekty do dekretów 
księgowych i zatwierdza ostatecznie raport kasowy i dekretację w systemie. Na 
potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji kierownik Działu Finansowo – Księgowego 
zamieszcza podpis na raporcie kasowym. Po sprawdzeniu, raport wraz z załącznikami jest 
przechowywany w Dziale Finansowo – Księgowym do czasu archiwizacji. 

 
Obrót gotówką między kasą i bankiem  

§ 13   
1. Zapotrzebowanie na gotówkę kasjer zgłasza wyznaczonemu pracownikowi Działu 

Finansowo – Księgowego, z podaniem kwoty zapotrzebowania, nominałów oraz daty 
zapotrzebowania. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej. Zgłoszenia należy dokonać 
najpóźniej w dniu poprzedzającym, do godziny wyznaczonej przez bank. 

2. Wyznaczony pracownik Działu Finansowo – Księgowego składa zamówienie na 
dostarczenie gotówki z banku poprzez system bankowości internetowej. Zamówienie 
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podlega zatwierdzeniu przez osoby upoważnione na zasadach ogólnych jak dla przelewów 
wychodzących. 

3. Gotówka dostarczana jest do kasy Uniwersytetu przez konwój w zamkniętej kopercie. 
Kasjer przyjmuje dostarczoną gotówkę do kasy, wystawiając dowód przyjęcia gotówki „KP” 
i dołączając do niego wystawione przez bank i pokwitowane przez siebie dokumenty 
(dowód wydania do transportu, zestawienie wartości, specyfikacja zawartości opakowania 
zbiorczego) oraz odcinek kontrolny koperty zawierający jej numer.  

4. W razie konieczności przekazania gotówki z kasy do banku kasjer zgłasza 
zapotrzebowanie na konwój wyznaczonemu pracownikowi Działu Finansowo – 
Księgowego, z podaniem kwoty do przekazania. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej  
w dniu poprzedzającym do godziny wyznaczonej przez bank. Zgłoszenie może być 
dokonane ustnie.  

5. Wyznaczony pracownik Działu Finansowo – Księgowego składa zamówienie na odbiór 
gotówki z kasy poprzez system bankowości internetowej. Zamówienie podlega 
zatwierdzeniu przez osoby upoważnione na zasadach ogólnych jak dla przelewów 
wychodzących. 

6. Kasjer przygotowuje gotówkę do odbioru w zamkniętej kopercie bankowej właściwej dla 
rachunku bankowego, na który ma trafić wpływ z kasy. W dniu odbioru koperty kasjer 
wystawia dowód wypłaty gotówki „KW” dołączając do niego kopię protokołu konwoju 
wartości pieniężnych pokwitowaną przez kasjera i inkasenta oraz odcinek kontrolny 
koperty zawierający jej numer, pokwitowany przez inkasenta. 
 

Poprawianie błędów w dowodach kasowych  
§ 14  

1. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych własnych i obcych koryguje się jedynie 
poprzez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu (korekta, nota korygująca), 
zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej. 

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

3. Niedopuszczalne jest poprawianie błędów w dowodach kasowych poprzez wymazywanie 
treści, używanie korektorów i dokonywanie przeróbek. Błędów nie należy poprawiać 
zwykłym ołówkiem lub pisakiem kolorowym. Naniesiona poprawka powinna być czytelna  
i trwała. 

4. Na dokumentach wpłat „KP” i wypłat „KW” wygenerowanych w systemie komputerowym  
i wydrukowanych nie można dokonywać żadnych korekt. Popełnione na tych dowodach 
błędy wymagają anulowania wystawionych dowodów wpłat/wypłat i wystawienia kolejnych 
dowodów na udokumentowanie operacji. 

 

Depozyty  
§ 15  

1. Kasjer może przechowywać w kasie w formie depozytu, odpowiednio zabezpieczone, 
otrzymane od jednostek organizacyjnych lub pracowników, pieczątki, druki ścisłego 
zarachowania, dokumenty, nośniki danych oraz wartości pieniężne.  

2. Rejestr przyjętych i wydanych depozytów prowadzi kasjer w jednym egzemplarzu. 
Ewidencja ta musi zawierać co najmniej następujące dane: 
1) numer kolejny depozytu, 
2) określenie deponowanego przedmiotu, a przy deponowaniu gotówki jej kwotę, 
3) określenie jednostki lub osoby, której własność stanowi depozyt, 
4) datę i godzinę przyjęcia depozytu, 
5) datę i godzinę zwrotu depozytu oraz podpis osoby upoważnionej do podjęcia depozytu 

i podpis kasjera. 
3. Przechowywana w formie depozytu w kasie gotówka nie może być łączona z gotówką 

Uniwersytetu. 
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Zatrzymanie fałszywych znaków pieniężnych  
§ 16  

1. W razie przedstawienia w kasie krajowego lub zagranicznego znaku pieniężnego 
(banknotu lub monety) sfałszowanego lub budzącego wątpliwości co do autentyczności, 
kasjer zobowiązany jest taki znak pieniężny zatrzymać i sporządzić protokół z zatrzymania 
w 3 egzemplarzach. 

2. Numerację protokołów rozpoczyna się w każdym roku od liczby 1. Protokół powinien 
zawierać: 
1) nazwę i siedzibę Uniwersytetu, liczbę porządkową protokołu i datę jego sporządzenia, 
2) nazwę i adres jednostki przedstawiającej znak pieniężny, z zaznaczeniem nazwiska, 

imienia, adresu i charakteru służbowego pracownika działającego w imieniu tej 
jednostki, a w razie gdy zatrzymany znak pieniężny przedstawiła osoba fizyczna we 
własnym imieniu – jej nazwisko, imię i adres, 

3) wartość nominalną i datę emisji zatrzymanego znaku pieniężnego, a ponadto serię  
i numery – jeżeli zatrzymanym znakiem pieniężnym jest banknot, 

4) podpis kasjera oraz podpis i numer dowodu osobistego lub dokumentu równorzędnego 
osoby, która ten znak przedstawiła. 

3. W razie ujawnienia w kasie znaku pieniężnego sfałszowanego lub budzącego wątpliwości 
co do autentyczności, bez możliwości ustalenia, przez kogo został wpłacony, kasjer 
zobowiązany jest znak zatrzymać i sporządzić protokół  o zatrzymaniu w 2 egzemplarzach. 
Protokół powinien odpowiadać warunkom określonym w pkt 2 oraz zawierać podpis osoby 
sporządzającej. 

4. Zatrzymany znak pieniężny podlega niezwłocznemu przesłaniu wraz z oryginałem 
protokołu właściwej terytorialnie jednostce Policji. Drugi egzemplarz protokołu otrzymuje 
jako pokwitowanie osoba, która przedstawiła zatrzymany znak pieniężny, a trzeci 
egzemplarz pozostaje w aktach Uniwersytetu. W wypadku przewidzianym w ust. 3 jeden 
egzemplarz protokołu wraz z zakwestionowanym znakiem pieniężnym przesyła się Policji, 
a drugi egzemplarz pozostaje w aktach Uniwersytetu. 

5. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zatrzymany znak pieniężny został sfałszowany przez 
osobę przedstawiającą znak lub jeżeli nasuwa się przypuszczenie, że osoba ta rozmyślnie 
puszcza w obieg sfałszowane znaki pieniężne, kasjer obowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić kwestora lub kierownika Działu Finansowo - Księgowego i wezwać organy 
Policji. 
 

Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych  
§ 17  

1. Znajdujące się w kasie zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne należy złożyć w banku 
celem wymiany. 

2. Banki wymieniają zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne waluty polskiej, jeżeli nie zostały 
one sfałszowane lub ich autentyczność nie budzi podejrzeń, a ich cechy umożliwiają 
rozpoznanie wartości nominalnej. 

3. Wymianie podlegają: 
1) banknoty postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, 

zaplamione, odbarwione lub uszkodzone w inny sposób, w tym również wskutek 
umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku; 

2) monety oraz ich elementy (rdzeń i pierścień), mające w szczególności uszkodzenia 
typu mechanicznego, wytarte, o zmienionej barwie, skorodowane, w tym również 
uszkodzone wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, rysunku lub innego znaku. 

4. Wymianie nie podlegają monety, co do których zachodzi podejrzenie uszkodzenia przy 
wykorzystaniu urządzeń przemysłowych, stosowanych do deformowania monet poprzez 
ich pofalowanie, pocięcie, zdeformowanie kształtu lub zatarcie wizerunku. 

5. Banki wymieniają w pełnej wartości nominalnej, z wyłączeniem znaków pieniężnych,  
o których mowa w pkt 8, zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne, jeżeli odpowiadają 
następującym warunkom: 
1) banknoty: 
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a) są przerwane na nie więcej niż dziewięć części, sklejone lub niesklejone, jeżeli 
wszystkie części pochodzą z tego samego banknotu, nie posiadają ubytków 
powierzchni w miejscu przerwania i łącznie stanowią 100% pierwotnej powierzchni, 

b) jeżeli zachowały ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, 
2) monety, a także dwa rozłączone elementy (rdzeń i pierścień) – jeżeli pochodzą  

z monety o tej samej wartości nominalnej. 
6. Banki wymieniają za połowę wartości nominalnej, z wyłączeniem znaków pieniężnych,  

o których mowa w pkt 8, przedstawione do wymiany znaki pieniężne, jeżeli odpowiadają 
następującym warunkom: 
1) w przypadku banknotów – jeżeli zachowały od 45% do 75% pierwotnej powierzchni  

w jednym fragmencie, 
2) w przypadku monet – jeżeli zachował się przynajmniej jeden element (rdzeń lub 

pierścień). 
7. Banki mają obowiązek przyjmowania banknotów i monet, które nie odpowiadają warunkom 

określonym w pkt 5 i 6, z wyłączeniem znaków pieniężnych, o których mowa w pkt 8,  
w celu przekazania ich do wymiany do Centrali NBP. 

8. Znaki pieniężne, które zostały uszkodzone w wyniku badań wykonanych przez organy 
ścigania w ramach przeprowadzanych czynności, przyjmowane są do wymiany wyłącznie 
w oddziałach okręgowych NBP. Znaki pieniężne, które posiadają cechy wskazujące, że 
uległy uszkodzeniu w wyniku zadziałania zabezpieczeń zainstalowanych w pojemnikach 
specjalistycznych lub urządzeniach służących do transportu i przechowywania znaków 
pieniężnych, przyjmowane są do wymiany wyłącznie w oddziałach okręgowych NBP lub  
w Centrali NBP. 
 

Rozdział 4 
ZASADY OBROTU GOTÓWKOWEGO W WYZNACZONYCH JEDNOSTKACH 

ORGANIZACYJNYCH 

 
Tytuły wpłat gotówkowych i wyznaczone jednostki organizacyjne  

§ 18  
1. W Uniwersytecie mogą powstać następujące tytuły wpłat gotówkowych poza kasą  

w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych: 
1) Dziekanaty – opłata za legitymację studencką, opłata za duplikat legitymacji 

studenckiej,  
2) Biblioteki specjalistyczne – należność z tytułu opłaty za nieterminowy zwrot 

wypożyczonych książek, 
3) Wydawnictwo – wpłata za sprzedaż książek,  
4) Uniwersytet Trzeciego Wieku – opłata wpisowa, opłata za zajęcia. 

 
Osoby upoważnione  

§ 19  
1. Pracownika upoważnionego do przyjmowania wpłat w jednostkach organizacyjnych 

wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej.  
2. Pracownik upoważniony ponosi odpowiedzialność za: 

1) organizację i przyjmowanie wpłat za pokwitowaniem, 
2) należyte przechowywanie i zabezpieczanie przed kradzieżą gotówki pochodzącej 

z wpłat, 
3) pobieranie kwitariuszy przychodowych, 
4) należyte przechowywanie oraz zabezpieczanie przed zniszczeniem i kradzieżą 

kwitariuszy przychodowych, 
5) wpłaty zebranych kwot pieniężnych do kasy Uniwersytetu. 

3. Pracownik upoważniony przyjmując odpowiedzialność podpisuje oświadczenie zgodnie  
z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy. Wzór oświadczenia stanowi złącznik nr 4 
do niniejszej Instrukcji. Pracownik upoważniony oświadcza również, że ponosi 
odpowiedzialność w zakresie znajomości i stosowania niniejszej Instrukcji.  
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Zasady i dokumentowanie obrotu gotówkowego w wyznaczonych jednostkach 
organizacyjnych  

§ 20  
1. Wartości pieniężne w jednostkach organizacyjnych powinny być przechowywane  

i transportowane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, 
utratą, kradzieżą lub zagarnięciem.  

2. W celu zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania i transportu wartości 
pieniężnych w jednostkach organizacyjnych należy stosować zapisy Rozdziału 2 niniejszej 
Instrukcji.  

3. Dokumentację wpłat gotówkowych w jednostkach organizacyjnych stanowi kwitariusz 
przychodowy.  

4. Kwitariusz przychodowy jest drukiem ścisłego zarachowania. 
5. Bloki formularzy przychodowych dowodów kasowych (kwitariuszy) kasjer może wydawać 

osobom upoważnionym wyłącznie za pokwitowaniem w ewidencji druków ścisłego 
zarachowania, która powinna umożliwić kontrolę przychodu, rozchodu oraz stan bloków 
formularzy. Wykaz osób upoważnionych do pobierania kwitariuszy i przyjmowania wpłat 
na ich podstawie znajduje się w Dziale Finansowo – Księgowym.  

6. Kasjer może wydać osobie upoważnionej jeden kwitariusz. W szczególnych 
uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydania większej ilości kwitariuszy.  

7. Kwitariusz przychodowy wystawiany jest przez upoważnionego pracownika w trzech 
egzemplarzach, z których oryginał jest dołączany do raportu kasowego. Przy wpłacie 
gotówki do kasy, pierwsza kopia jest pokwitowaniem dla wpłacającego, druga kopia 
pozostaje w bloczku. Oryginał oraz każda kopia kwitariusza powinna zostać opatrzona 
pieczątką i podpisem osoby przyjmującej wpłatę oraz pieczątką jednostki organizacyjnej 
na odwrocie. 

8. Osoby upoważnione do pobierania wpłat na podstawie kwitariuszy są zobowiązane do 
systematycznego dokonywania wpłat zebranej gotówki do kasy Uniwersytetu. Wpłat 
dokonuje się, gdy wartość zebranych środków przekroczy kwotę 500 PLN oraz  
obowiązkowo w ostatnim dniu roboczym miesiąca.     

9. Wpłaty do kasy Uniwersytetu dokonywane są na podstawie rozliczenia kwitariuszy (według 
wzoru z załącznika nr 4 do niniejszej Instrukcji). Wpłaty powinny być dokonywane 
oddzielnie dla różnych tytułów wpłat.  Kasjer dokonuje kontroli formalno – rachunkowej 
rozliczenia i załączonych kwitariuszy.   
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją oraz przy interpretacji jej postanowień 
mają zastosowanie postanowienia pozostałych regulacji wewnętrznych. Wiążące decyzje 
podejmuje rektor lub osoba przez niego upoważniona.  
 
 
 
Spis załączników: 

1) Załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do odbioru gotówki 
2) Załącznik nr 2: Wzór zestawienia faktur do rozliczenia 
3) Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia osoby upoważnionej do przyjmowania wpłat  

                         w jednostce organizacyjnej 
4) Załącznik nr 4: Wzór rozliczenia kwitariuszy.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


