
ZARZĄDZENIE NR 3/2018
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1047                 
z późn. zm.), ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. 
poz. 1870 z późn. zm.),  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób  i mienia (tekst jedn. D z. U.                  
z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.), rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 września 
2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 793) oraz 
zarządzenia prezesa narodowego banku polskiego nr 31/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym 
środkiem płatniczym na obszarze rzeczypospolitej polskiej (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 5), zarządzam co 
następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 32/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015r. 
wprowadzającego instrukcję gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w § 15 wprowadza 
się  kolejne ustępy o treści:

„5. Dla płatności bezgotówkowych dokonywanych  w kasie nr 3 wykorzystuje się terminal płatniczy 
obsługiwany                         w ramach programu upowszechniania płatności bezgotówkowych 
w administracji publicznej. Z dokonanych operacji sporządza się dzienny raport płatności bezgotówkowych, 
które są bezgotówkową wersją  użytkowanego w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu  raportu  
kasowego. Obroty bezgotówkowe ewidencjonowane są na bieżąco przez kasjera z wykorzystaniem 
załącznika do tego raportu o nazwie PPB-potwierdzenie płatności bezgotówkowej (ewentualnie PWB- 
potwierdzenie wypłaty bezgotówkowej, która może być tylko korektą wcześniejszej płatności 
bezgotówkowej) do którego (tj. w egzemplarzu raportu z załącznikami ujmowanymi w księgach 
rachunkowych) dołączany jest wydruk potwierdzenia operacji płatniczej z terminala płatniczego (na 
wydruku tym winien być naniesiony przez kasjera odpowiedni nr potwierdzenia płatności lub wypłaty 
bezgotówkowej, natomiast suma wszystkich obrotów bezgotówkowych z wszystkich raportów płatności 
bezgotówkowych winna się zgadzać z dziennym zestawieniem transakcji z terminala płatniczego). 
Potwierdzenie płatności bezgotówkowej PPB i potwierdzenie wypłaty bezgotówkowej PWB są sporządzane 
i podpisywane na zasadach określonych dla załączników gotówkowego raporu kasowego w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Sączu.

6.  Dla płatności bezgotówkowych dokonywanych w kasie nr 1 i 2 wykorzystuje się terminal płatniczy 
obsługiwany                     w ramach odpowiedniej  umowy zawartej z Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie (PWPW). Dzienne zestawienia dokonanych operacji 
bezgotówkowych (np. dla systemu KIEROWCA, POJAZD) o nazwie: raport dzienny  drukowane  jest przez 
właściwych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu za pośrednictwem portalu 
internetowego www.Info-Car.pl , którego właścicielem jest PWPW. 

7. Raport płatności bezgotówkowych (z operacji bezgotówkowych kasy nr 3) oraz raport dzienny (z 
operacji bezgotówkowych kasy nr 1 i kasy nr 2) są podstawą księgowania operacji gospodarczych 
w odpowiednich rejestrach księgowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na koncie 141 „Środki 
pieniężne w drodze” (w ujęciu analitycznym dotyczącym płatności bezgotówkowych).”.

§ 2. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Powiatu Nowosądeckiego oraz Głównemu Księgowego 
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
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http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-22-sierpnia-1997-r-o-ochronie-osob-i-mienia/?on=26.08.2014
http://www.info-car.pl/


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od 02 stycznia 2018r.

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak
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