
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR  1795/2008 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  

 Z DNIA  12 września 2008 r. 
 

  
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 261/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 
2008r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Wydziale Podatków i Opłat 
Urzędu Miasta Krakowa. 
 
  
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), § 2 ust.1 pkt 3, § 4 - 8 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, 
opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 112, poz. 761), § 10 zarządzenia Nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 2007r. w 
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 5/2008 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02 stycznia 2008r. z późn. zm),§ 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim 
powinna odpowiadać ochrona wartości pienięŜnych przechowywanych i transportowanych przez 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późn. zm.), art. 22 ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. 
zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W „ Instrukcji Kasowej w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa”, stanowiącej 
załącznik do zarządzenia Nr 261/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2008r. w 
sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta 
Krakowa wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. w  § 1  wykreśla się literę h; 
 
2. w  § 6, ust.1 w zdaniu drugim wyraz „wpłat” zastępuje się wyrazem „wypłat”; 
 
3. w § 7, ust. 4 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Anulowany dokument kasowy jest 
opisany przez kasjera  przyczyną anulowania, podpisany przez kasjera i osobę zatwierdzającą 
anulowanie, drukowany jest w 3 egzemplarzach, przy czym komplet dokumentów (oryginał + 
dwie kopie) są ewidencjonowane i przechowywane przez kasjera w przeznaczonym do tego 
celu segregatorze lub teczce z zachowaniem chronologii”; 
 
4. w § 8, tytuł: 1. Wpłaty kasowe, w ust.5, zdanie czwarte otrzymuje brzmienie „ W 
przypadku braku moŜliwości w danym dniu wprowadzenia do systemu komputerowego 
ręcznie wystawionych kwitów, kasjer dokonuje ich wprowadzenia do systemu niezwłocznie 
po usunięciu awarii. Wówczas raport moŜe obejmować dzień  w którym awaria wystąpiła i 
kolejny dzień roboczy”; 
5. § 8, tytuł: 1. Wpłaty kasowe, ust.6 otrzymuje brzmienie: „ Na podstawie kopii dowodów 
potwierdzenia wpłat lub kopii pokwitowań z kwitariuszy przychodowych kasjer sporządza 



dowód wpłaty KP „ kasa przyjmie”- załącznik nr 9 do instrukcji na ogólną sumę wpłat 
gotówki wg. określonej naleŜności, przyjętą w ciągu dnia do kasy. Dowód KP wystawiany 
jest w dwóch egzemplarzach: 
-pierwszy egzemplarz stanowi załącznik pod oryginał raportu kasowego,  
-drugi egzemplarz jest podłączany pod kopie raportu kasowego. 
Do dowodu wpłaty KP kasjer dołącza dowody potwierdzenia wpłat”; 
 
 6. w § 8, tytuł: 2 Wypłaty kasowe w ust. 2  dodaje się literę d) w brzmieniu: 
„d) dowód potwierdzenia wypłaty –  załącznik nr 11 do Instrukcji kasowej”, stanowiący 
załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia; 
 
7. w § 8, tytuł: 3. Raport kasowy, w ust. 8  wykreśla się lit. c) ; 
 
8.w § 8, tytuł: 3. Raport kasowy w ust. 8, lit. e) skreśla się zdanie „(dotyczy tylko kasy 
zlokalizowanej na ul. Lubelskiej 27), które sporządza się za okresy tygodniowe”; 
 
9. w § 8, tytuł: 3 Raport kasowy w ust. 8  dodaje się lit. f) w brzmieniu: 
„f) Raport kasowy – Pozostałe opłaty – IV (dotyczy tylko kas zlokalizowanych na ul. 
Lubelskiej 27 i Rynek Podgórski 1), które sporządza się za okresy tygodniowe”; 
 
10. Treść załącznika Nr 6 do instrukcji kasowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Podatków i Opłat. 
 
                                                                        § 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
 
                                                                                             
                                                                                            Prezydent Miasta Krakowa 
                                                                                                              / - /  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     
 

 
 
Załącznik nr 1 

                                                                  do  zarządzenia Nr 1795/2008 
                                                                                                      Prezydenta Miasta Krakowa   
                                                                                                      z  dnia  12 września 2008 r. 
 
                                                                                                       Załącznik  nr  11 
                                                                                                       do Instrukcji kasowej 
 
 
 
 
 

DOWÓD POTWIERDZENIA WYPŁATY 
Wydział Podatków i Opłat                                                                                                                                      Dnia: 
Aleja Powstania Warszawskiego 10                                                               Kasa:                                             PD-04.3350 
31-541 Kraków                                                                                                   Rap: 
                                                                                                                              Nr:                               KW:                                Kwit: 

Wypłata dla:                                                                                       Adres: 

Rodzaj wypłacanej naleŜności: 

 

Słownie: 

Wystawił: Sprawdził: Zatwierdził: Kwituję odbiór gotówki: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 



 
                                                                                                      Załącznik Nr 2 
                                                                                                      do zarządzenia Nr 1795/2008 
                                                                                                      Prezydenta Miasta Krakowa 
                                                                                                      z dnia  12 września 2008 r. 
                                                                                                      Załącznik Nr 6 
                                                                                                      do instrukcji kasowej 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Kasjera o przejęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną. 
 

Ja, niŜej podpisana(y)…………………………………………………………………………… 

                                                          Imię i nazwisko 

zamieszkała(y)………………………………………………………………………………….. 

                                                                   adres zamieszkania 

zatrudniona(y) jako kasjer………………………………………………………………………. 

                                                                     nazwa jednostki, miejscowość 

od dnia …………………………………………………………………………………………. 

oświadczam co następuje: 
1. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną z obowiązkiem wyliczenia się 

za  powierzone mi składniki majątkowe, przyjęte protokołem przekazania-przejęcia 

(inwentaryzacją zdawczo-odbiorczą) oraz za wszelkie składniki mienia przyjęte w 

czasie wykonywania obowiązków kasjera. W szczególności przyjmuję całkowitą 

odpowiedzialność materialną za powierzone pieniądze, papiery wartościowe, z 

których zobowiązuję się rozliczyć w każdym czasie na żądanie pracodawcy. 

2. Przyjmuję obowiązek pokrycia wszelkiej straty, jaka wyniknie dla jednostki na skutek 

powstałego niedoboru, zniszczenia lub uszkodzenia środków pieniężnych i innych 

powierzonych składników majątkowych. Od obowiązku pokrycia straty będę 

zwolniona(y) w takim zakresie, w jakim udowodnię, że niedobór, zniszczenie lub 

uszkodzenie powstały nie z mojej winy, ale na skutek zdarzeń i okoliczności, za które 

stosownie do ogólnych przepisów prawa nie może mi być przypisana wina. 

3. Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń do warunków pracy i zabezpieczeń w kasie, w której 

mam wykonywać czynności kasjera jako osoba materialnie odpowiedzialna. 

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o wszelkich 

przeszkodach, zdarzeniach i okolicznościach, mających wpływ na wykonywanie pracy 

kasjera. 

5. Zostałam(em) zapoznana(y) z przepisami o odpowiedzialności materialnej, a w 

szczególności znane mi są zasady określone w Kodeksie Pracy. 

6. Zobowiązuję się, w razie zaistnienia niedoboru lub szkody w kasie, do niezwłocznego 

wpłacenia równowartości w gotówce, jeżeli nie udowodnię braku mojej winy. 

 

Kraków, dnia………………………………….                                 ……………………………………………. 
                                                                                                                                              czytelny podpis 

Potwierdzam przyjęcie oświadczenia: 

 

……………………………………………………….                                ……………………………………………… 
                     data                                                                                                               podpis pracodawcy 



 


