DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 1 kwietnia 2014 r.
Poz. 56
ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938
i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej
(Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 30 i Nr 26, poz. 142, z 2012 r. poz. 3 i 89 oraz z 2013 r. poz. 17) w załączniku do zarządzenia
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kasjer składa oświadczenie o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną oraz oświadczenie o znajomości
przepisów w zakresie dokonywania operacji kasowych i transportu gotówki.”;
2) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wartości pieniężne większe niż 1 jednostka obliczeniowa transportuje się pojazdami specjalnymi lub pojazdami
przystosowanymi do przewozu wartości pieniężnych; wartości te są chronione przez konwojentów wyposażonych w broń
palną bojową, wewnętrzne i zewnętrzne środki łączności oraz środki ochrony osobistej.”;
3) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przed rozpoczęciem inwentaryzacji kasy kasjer składa oświadczenie wstępne.”;
4) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. Po zakończeniu inwentaryzacji kasjer składa oświadczenie.”;
5) dodaje się § 26 w brzmieniu:
„§ 26. Wzory oświadczeń, o których mowa w:
1) § 3 ust. 3,
2) § 23 ust. 4,
3) § 25
— są opracowywane przez BBF, akceptowane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, umieszczane w extranecie
urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.”;
6) uchyla się załączniki nr 1—3 do instrukcji kasowej.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
w. o. Mirosław Koziura

