
             

 

 

ZARZ�DZENIE nr  24/11 

z dnia  30 czerwca 2011 r. 

Dyrektora Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej 

w Radomsku 

w sprawie wprowadzenie aneksu nr 6 do „Instrukcji gospodarki kasowej” przyj�tej 

zarz�dzeniem Nr 37/10 Dyrektora MOPS z dnia 15.07.2010 r.  

  

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Radomsku 

(Uchwała Nr XVII/158/04  Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 marca 2004 r. ze 

zmianami), § 4 ust. 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego O�rodka Pomocy 

Społecznej w Radomsku, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o 

rachunkowo�ci (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 1223 ze zmianami) zarz�dzam co 

nast�puje: 

§ 1.  Wprowadzam aneks Nr 6 do instrukcji gospodarki kasowej, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do 

niniejszego zarz�dzenia.  

§ 2.  Pozostałe postanowienia instrukcji pozostaj� bez zmian. 

§ 3. Aneks wchodzi w �ycie z dniem 01 lipca 2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuj�: 

1 x Główny Ksi�gowy 

1 x Zast�pca Głównego Ksi�gowego 

1x Kasjer MOPS  

1 x a/a 

 

 



Aneks nr 6 
 

do zarz ądzenia nr 37/10  Dyrektora Miejskiego O środka Pomocy 
Społecznej w Radomsku z dnia 15.07.2010 r.  

w sprawie  wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kaso wej” 
 
§ 1.  W rozdziale IV – Zasady gospodarki kasowej oraz tryb dokonywania ope racji kasowych ,  
 
W związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy zastosowaniu kasy 
rejestrującej (fiskalnej), od dnia 1 lipca 2011 r. wprowadza się  w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Radomsku kasę fiskalną POSNET MOBILE HS EJ. 
Przy użyciu kasy będzie ewidencjonowany obrót w zakresie usług świadczonych przez Ośrodek,        
tj. usługi opiekuńcze dla osób starszych i samotnych (zwykłe i specjalistyczne), spożywanie posiłków 
przez pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt pensjonariuszy                            
w Środowiskowym Domu Samopomocy. Usługi te świadczone są z mocy zapisów ustawy z dnia       
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Zgodnie z zapisem art. 43 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póżn. zm.) usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów         
o pomocy społecznej zwalnia się od podatku od towarów i usług.  Wystąpiła zatem wątpliwość czy     
w tej sytuacji obowiązek zastosowania kas rejestrujących dotyczy prowadzenia usług związanych           
z pomocą społeczną. 
W tej sprawie Ośrodki Pomocy wystąpiły z pismem do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 8 czerwca 2011 r. pismem Nr DPS-V-053-105-2951-
DW/11 na ręce Dyrektora MOPR w Piotrkowie Trybunalskim przesłane zostało wyjaśnienie iż usługi 
świadczone przez Ośrodki Pomocy zostały objęte obowiązkiem ewidencji za pomocą kas 
rejestrujących.  
Ośrodek nasz po otrzymaniu tego wyjaśnienia przystąpił natychmiast do zakupu takiej kasy i od dnia  
01 lipca 2011 r. będzie ewidencjonował sprzedaż powyższych usług. 
 
Ponieważ wszystkie rodzaje usług będą ewidencjonowane obecnie w jedne j kasie, znajdującej się      
w budynku administracyjnym „A” przy ul. Kościuszki 12a, zatem zaprzestaje się prowadzenia 
odrębnych kas dla DDPS i ŚDS.  Kasjer zaewidencjonuje wpłatę przy pomocy kasy fiskalnej, 
następnie wprowadzi wpłatę do odpowiedniego raportu kasowego, z systemu informatycznego F-K 
zostanie wydrukowany „dowód pomocniczy do paragonu fiskalnego” (zastępujący dowód KP), którego 
oryginał zostanie podłączony pod paragon i przekazany osobie wpłacającej, kopia dokumentu 
pozostanie pod raportem kasowym jako dokument źródłowy.  
Na koniec dnia roboczego kasjer drukuje z kasy fiskalnej „raport dobowy”, który pozostaje w kasie. 
W pierwszym dniu miesiąca następnego kasjer drukuje z kasy fiskalnej „raport miesięczny” 
wykazujący sumę zaewidencjonowanych wpłat za usługi, za miesiąc poprzedni. Raport miesięczny 
przekazywany jest do Działu Księgowości celem dokonania sprawdzenia zgodności z raportami 
kasowymi (wpłat za usługi opiekuńcze, wyżywienie w DDPS i pobyt w ŚDS).,   
Na koniec roku kasjer drukuje z kasy fiskalnej raport roczny. 
Obecnie stosowane formularze K-103 lub K-104 do przyjmowania wpłat i wypłaty nadpłat na dzień    
30 czerwca zostaną zinwentaryzowane i przekazane do Działu SOiO, do rozliczenia druków ścisłego 
zarachowania. 
Dowody źródłowe obejmujące rozchody i przychody wyszczególnione w punkcie 2 rozszerza się         
o dokument „dowód pomocniczy do paragonu fiskalnego” pełniący funkcję dowodu KP.  
 
§ 2. W rozdziale VII – Postanowienia ko ńcowe 
 
w punkcie 1 – nie ma zastosowania załącznik Nr 8. 
 
§ 3. Pozostałe postanowienia instrukcji pozostają bez zmian. 
 
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2011 r.  
 
Otrzymują: 

1. Główny Księgowy i Zastępca Gł. Księgowego 
2. Kasjer 
3. a/a 


