Instruk ja gospodarki kasowej
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Postanowienia ogólne
1
Instruk ja okre±la zasady :

•

o hrony warto± i pieni»ny h,

•

prowadzenia gospodarki gotówki w kasie,

•

udokumentowanie opera ji kasowy h
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Przez u»yte w instruk ji okre±lenia rozumie si :
spóªdzielnia  spóªdzielni mieszkaniow¡  Piotrowo,
zarz¡d  zarz¡d spóªdzielni,
prezes  osob, która zgodnie z umow¡ o pra  kieruje bie»¡ ¡ dziaªalno± i¡

gospodar z¡ Spóªdzielni,
kasjer  pra ownika, do obowi¡zków którego zgodnie z umow¡ o pra 

nale»y przyjmowanie wpªat i dokonywanie wypªat gotówki oraz przehowywanie warto± i pieni»ny h,
warto± i pieni»ne  gotówka, bony pieni»ne,

zeki, weksle, i inne do-

kumenty zastp ze w obro ie gotówk¡ oraz metale szla hetne,
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transport warto± i  przewo»enie lub przenoszenie warto± i pieni»ny h

poza obrbem spóªdzielni
j.o  jednostk obli zeniow¡, przyjt¡ do okre±lenia limitu prze howywa-

ny h lub transportowany h warto± i pieni»ny h, wynosz¡ ¡ wysoko±¢
prze itnego wynagrodzenia miesi znego w sektorze przedsibiorstw
za ubiegªy kwartaª okre±lanego w komunika ie gus.
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O hrona warto± i pieni»ny h.
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Warto± i pieni»ne prze howuje si i transportuje w warunka h zapew-

niaj¡ y h nale»yt¡ i h o hron przed znisz zeniem, utrat¡ lub zagarni iem.
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Pomiesz zenie do prze howywania warto± i pieni»ny h powinno by¢ oddzielone i dostpne tylko dla osób upowa»niony h. Pomiesz zenie to powinno
posiada¢ nastpuj¡ e zabezpie zenia :
1. okratowanie okien,
2. wej± ie do pomiesz zenia zamykane :
(a) drzwiami obitymi bla h¡ i zaopatrzonymi w dwa zamki,
(b) krat¡ metalow¡ umo owan¡ za lub przed drzwiami, zaopatrzon¡
w dwie kªódki lub odpowiednio zainstalowane zamki,
3. urz¡dzenia alarmowe w pomiesz zeniu z gªo±nikami na zewn¡trz i wewn¡trz budynku,
4. zamykane okienko do przyjmowania wpªat i dokonywania wypªat, okratowane w sposób uniemo»liwiaj¡ y wej± ie osoby z zewn¡trz.
W przypadku prze howywania warto± i pieni»ny h w pomiesz zeniu, do którego dostp maj¡ osoby postronne, wymagany jest dodatkowy monitoring
telewizji przemysªowej.
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1. Przyjmowanie wpªat, dokonywanie wypªat i prze howywanie warto± i
pieni»ny h oraz i h transport mo»na powierzy¢ osobom, które posiadaj¡ :
(a)

o najmniej ±rednie wyksztaª enie i kwalika je zawodowe niezbdne do prawidªowego wykonania i h obowi¡zków,

(b) nienagann¡ opinie,
( ) peªna zdolno±¢ do

zynno± i prawny h

(d) nie byªy karane s¡downie za przestpstwo lub wykro zenie przeiwko mieniu lub inne przestpstwa gospodar ze
(e) s¡ sprawne zy znie.
2. Pra ownikom, o który h mowa w ust.1, przed przekazaniem obowi¡zków wr za si na pi±mie za pokwitowaniem podpisane przez zarz¡d
zakresy zada« i obowi¡zków, a pra owni y podpisuj¡ o±wiad zenie nastpuj¡ ej tre± i :

W zwi¡zku z powierzeniem mi obowi¡zków kasjera przyjmuje do wiadomo± i,
»e ponosz odpowiedzialno±¢ materialn¡ za powierzone mi pieni¡dze i inne
warto± i. Jednozna znie o±wiad zam, »e znam przepisy o prowadzeniu opera ji kasowy h oraz prze howywaniu i transportowaniu warto± i pieni»ny h
i zobowi¡zuje si do i h przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialno± i za i h
naruszenie. stan kasy rozli zany jest na zasada h przewidziany h w instrukji obiegu dokumentów nansowoksigowy h oraz w instruk ji kasowej, z
który h tre±¢ jest mi wiadoma.
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1. Przekazanie  przej ie kasy nastpuje w formie protokoªu zdaw zo
 odbior zego sporz¡dzonego przez powoªany w tym

elu zespóª na

zasada h inwentaryza ji zdaw zo  odbior zej.
2. Kasjerowi dor za si wykaz osób uprawniony h do podpisywania dowodów ksigowy h doty z¡ y h obrotu gotówkowego wraz ze wzorami
podpisów  zatwierdzony przez zarz¡d spóªdzielni. O zmiana h wykazu kasjera zawiadamia si niezwªo znie.
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1. Warto± i pieni»ne prze howuje si w spóªdzielni, w zale»no± i od rodzaju urz¡dze« te hni znego zabezpie zenia, w nastpuj¡ ej maksymalnej wysoko± i :
(a) w kase ie stalowej  do 3 j.o.,
(b) w kasie pan ernej  do 10 j.o.
2. Kasa pan erna powinna by¢ dodatkowo wyposa»ona dodatkowo elektroni zne urz¡dzenia zabezpie zaj¡ e. W razie braku sygnaliza ji alarmowej lub jej niesprawno± i przez okres dªu»szy od 24 godzin, maksymalna wysoko±¢ prze howywany h warto± i pieni»ny h okre±lona w
ust.1 zmniejsza si o poªow.
3. W przypadku prze howywania warto± i pieni»ny h w pomiesz zeniu,
do którego dostp maj¡ osoby postronne, warto±¢ maksymalna okre±lona w p.1 ulega obni»eniu o poªow.
4. Kasa pan erna, kaseta metalowa, powinny by¢ na trwaªe przymo owane
do podªo»a lub ± iany pomiesz zenia, w którym si znajduj¡.
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1. Transport warto± i pieni»ny h wykonuje si na trasie najbardziej bezpie znej, najkrótszej, w miar mo»liwo± i odpowiednio zabudowanej i
o±wietlonej oraz mo»liwie

zsto patrolowanej przez poli j.

2. Dla transportu gotówki samo hodami gªówny ksigowy ustala

o naj-

mniej dwie trasy (je±li ukªad dróg na to pozwala). Przed ka»dym transportem gªówny ksigowy wr za tras przewozu w zaklejonej koper ie
osobie wyzna zonej do transportowania gotówki, która po umiesz zeniu
gotówki w samo hodzie i zaj ie w nim miejs

przez wszystkie osoby

u zestni z¡ e w transpor ie, otwiera kopert i od zytuje tras przejazdu.
3. Transporty warto± i pieni»ny h w kwo ie :
(a) nie przekra zaj¡ ej 4 j.o.  mog¡ by¢ wykonywane przez osob
transportuj¡ ¡,
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(b) od 4 do 15 j.o.  musz¡ by¢ wykonywane przez dwie osoby.
( ) od 16 do 30 j.o. - podlegaj¡ o hronie przez jedn¡ osob nieuzbrojon¡,
(d) od 31 do 100 j.o - podlegaj¡ o hronie przez jedn¡ osob uzbrojon¡.
4. Transport warto± i pieni»ny h mo»e by¢ wykonywany :
(a) w kwo ie nie przekra zaj¡ ej 3 j.o.  pieszo,
(b) w kwo ie od 3 do 15 j.o.  samo hodem nie przystosowanym do
tego

elu,

( ) powy»ej 15 j.o.

 samo hodem przystosowanym do tego

elu

lub samo hodem osobowym wyposa»onym w metalowy pojemnik
przymo owany do elementów nadwozia. W samo hodzie tym nie
mog¡ by¢ przewo»one inne ªadunki lub osoby nie u zestni z¡ e w
transpor ie.
5. W razie potrzeby (brak wªasny h stra»ników uzbrojony h i przystosowany h samo hodów) spóªdzielnia korzysta z odpªatny h usªug konwojowy h i transportowy h wyspe jalizowany h rm.
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Gospodarka kasowa.
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1. Spóªdzielnia mo»e mie¢ w kasie :
(a) niezbdny zapas gotówki na bie»¡ e wydatki,
(b) gotówk podjta z ra hunku bankowego na pokry ie okre±lony h
wydatków,
( ) gotówk po hodz¡ ¡ z bie»¡ y h wpªywów do kasy,
(d) gotówk prze howywan¡ w formie depozytu otrzymana od osób
zy zny h lub prawny h,
2. Wysoko±¢ niezbdnego zapasu gotówki w kasie ustala prezes spóªdzielni
przy uwzgldnieniu :
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(a) warunków zabezpie zenia gotówki i mo»liwo± i jej odprowadzenia
na ra hunek bankowy,
(b) minimum potrzeb w zakresie obrotu gotówkowego wszystki h komórek organiza yjny h spóªdzielni.
3. Niezbdny zapas gotówki w kasie mo»e by¢ uzupeªniony do ustalonej
wysoko± i ze ±rodków :
(a) podjty h z ra hunku bankowego spóªdzielni,
(b) po hodz¡ y h z wpªywów wªasny h do kasy,
4. Znajduj¡ ¡ si podjta w kasie na konie

dnia nadwy»k gotówki ponad

ustalon¡ wysoko±¢ niezbdnego jej zapasu nale»y odprowadzi¢ w dniu
powstania nadwy»ki a je±li s¡ warunki odpowiedniego zabezpie zenia
gotówki  w dniu nastpnym na ra hunek bankowy.
5. Gotówka podjta z ra hunku bankowego na pokry ie okre±lony h rodzajowo wydatków powinna by¢ przezna zona na
podj iu. W
na inne

el okre±lony przy jej

z± i nie wykorzystanej gotówka mo»e by¢ wykorzystana

ele.

6. Gotówka podjta z ra hunku bankowego na pokry ie okre±lony h rodzajowo wydatków mo»e by¢ prze howywana w kasie spóªdzielni pod
warunkiem nale»ytego zabezpie zenia.

Gotówki tej nie wli za si do

ustalonego przez prezesa spóªdzielni wielko± i niezbdnego zapasu, o
którym mowa w ust.2.
7. Wpªywy wªasne do kasy spóªdzielni mog¡ mog¡ by¢ przezna zone na :
(a) uzupeªnienie niezbdnego zapasu gotówki,
(b) pokry ie rodzajowo okre±lony h wydatków
8. Wpªywy wªasne do kasy spóªdzielni, nie wykorzystane na potrzeby okre±lone w ust.7 odprowadza zgodnie z zasadami okre±lonymi w ust.4.
9. Gotówka prze howywana w kasie w formie depozytu, podlegaj¡ a zwrotowi osobie prawnej lub zy znej, nie mo»e by¢ wykorzystana na pokry ie wydatków spóªdzielni, jak równie» na uzupeªnienie niezbdnego
zapasu gotówki, a tym samym nie jest wli zona do ustalonej wielko± i
tego zapasu.

6

4

Dokumentowanie opera ji kasowy h.
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1. Wszelkie obroty gotówkowe powinny by¢ udokumentowane dowodami
kasowymi : wpªaty gotówkowe  wªasnymi przy hodowymi dokumentami kasowymi, a wypªaty gotówki  roz hodowymi dowodami kasowymi, którymi s¡ ¹ródªowe dokumenty kasowe lub zastp ze wªasne
dowody wypªaty gotówki. Dowody te powinny odpowiada¢ warunkom
przewidzianym w aktualnie obowi¡zuj¡ y h przepisa h dla dowodów
ksigowy h.
2. Przed przyj iem lub wypªat¡ gotówki kasjer jest obowi¡zany sprawdzi¢,

zy odpowiednie dowody kasowe s¡ podpisane przez osoby upo-

wa»nione do zle ania wypªat lub wpªat (6 ust.2). Dowody kasowe nie
podpisane przez osoby do tego upowa»nione nie mog¡ by¢ przez kasjera
przyjte do realiza ji.
3. Postanowienia ust.2 nie doty z¡ przy hodowy h dowodów kasowy h
wystawiany h przez kasjera w grani a h posiadanego upowa»nienia.
4. Na dowoda h kasowy h nie mo»na dokonywa¢ »adny h poprawek kwot
wyra»ony h

yframi lub sªownie.Bªdy popeªnianie w tym zakresie po-

prawia si poprzez anulowanie bªdny h przy hodowy h dowodów kasowy h lub zastp zy h dowodów wypªat gotówki i wystawienie prawidªowy h dowodów kasowy h dla udokumentowania wpªat lub wypªat
gotówki.

W razie popeªnienia bªdów w ¹ródªowy h dowoda h kaso-

wy h dla i h skorygowania nale»y dokona¢ wypªaty na podstawie wystawiony h w tym

elu zastp zy h dowodów wypªat gotówki.
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1. Wpªaty gotówki do kasy mog¡ by¢ przyjmowane wyª¡ znie na podstawie prawidªowo wystawiony h dowodów kasowy h  Dowód wpªaty

- KP.
2. Poª¡ zone w bloki formularze przy hodowy h dokumentów kasjer lub
inne osoby upowa»nione pobieraj¡ od za pokwitowaniem od w spe jalnie prowadzonej ewiden ji od pra ownika odpowiedzialnego za prawidªow¡ gospodark druków ± isªego zara howania.
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3. Formularze w bloka h powinny by¢ ponumerowane z za howaniem

i¡-

gªej numera ji w okresie ka»dego roku, a i h li zba w ka»dym bloku
powinna by¢ po±wiad zona przez gªównego ksigowego lub osob przez
niego upowa»nion¡.

Na okªad e ka»dego bloku powinny by¢ odnoto-

wane przed wydaniem do u»ytku :
(a) numer kolejny bloku formularzy,
(b) numery kart bloku formularzy (od . . . do . . . )
( ) po wykorzystaniu bloku okres w którym z niego korzystano (od
dnia . . . do dnia . . . ),\
4. Przy hodowe dowody kasowe podpisuje kasjer lub inna osoba upowa»niona przez zarz¡d.
5. Przyjmuj¡

gotówk kasjer sprawdza,

zy w±ród otrzymany h bankno-

tów nie ma banknotów faªszywy h. Sposób postpowania po otrzymaniu faªszywy h banknotów ustala gªówny ksigowy w porozumieniu z
miejs owymi organami ± igania (poli ja, prokuratura).
6. Przy hodowe dowody kasowe wystawia si w trze h egzemplarza h, z
który h trze i egzemplarz pozostawia si w bloku formularzy, drugi
egzemplarz z

hwila przyj ia wpªaty, wpisania daty i zªo»enia podpisu

wr za wpªa aj¡ emu jako pokwitowanie wpªaty gotówki.

Oryginaª

dowodu kasjer doª¡ za do raportu kasowego.
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1. Wypªaty gotówki z kasy dokonywane s¡ na podstawie ¹ródªowy h dowodów uzasadniaj¡ y h wypªat lub zastp zy h dowodów wªasny h
wypªaty gotówki.
2. Do ¹ródªowy h dowodów kasowy h zali za si :
(a) dowody wpªat na wªasne ra hunki bankowe  fakt dokonania
wpªaty powinien by¢ potwierdzony na dowodzie wpªaty,
(b) faktury (ra hunki),
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( ) listy wypªat doty z¡ e np. wynagrodze«, staªy h ±wiad ze« pieni»ny h, ±wiad ze« jednorazowy h, premii oraz zbior ze zestawienia wypªat sporz¡dzone na podstawie rejestrów nie podjty h
pªa ,
(d) wªasne dowody ¹ródªowe wystawiane w zwi¡zku z wypªata zali zek
do rozli zenia, zakupem materiaªów lub usªug,
(e) delega je sªu»bowe.
3. Je±li dane opera je udokumentowane s¡ dwoma lub wiksz¡ ilo± i¡ ¹ródªowy h dowodów, to gªówny ksigowy ustala, który z dowodów ma
stanowi¢ podstaw do wypªaty gotówki. ródªowe dowody nie stanowi¡ e podstawy do wypªaty gotówki powinny by¢ skasowane poprzez
umiesz zenie na ni h napisu nie stanowi podstawy do wypªaty.
4. Wªasne dowody kasowe wystawiane w zwi¡zku z wypªat¡ zali zek do
rozli zenia, w tym równie» do zali zek podró»y sªu»bowy h, powinny
okre±la¢ termin rozli zenia zali zki. Termin ten nie powinien by¢ dªu»szy ni» 7 dni od daty transak ji lub powrotu z podró»y.
5. Je±li wypªaty gotówki nie mog¡ by¢ udokumentowane ¹ródªowymi dowodami kasowymi, np. wypªaty wynagrodze« nie podjty h w terminie
na podstawie listy pªa , dla udokumentowania roz hodu gotówki z kasy
stosuje si zastp ze dowody wypªat gotówki.
6. Zastp ze dowody wypªat gotówki sporz¡dza w dwó h egzemplarza h
wyzna zony pra ownik spóªdzielni. Zastp ze dowody wypªaty gotówki
nie mog¡ by¢ wystawiane przez kasjera. Oryginaª dowodu jest przekazywany przez kasjera

elem dokonania wypªaty, a kopia pozostaje w

bloku formularzy. Do formularzy zastp zy h dowodów wypªat stosuje
si odpowiednio postanowienia instruk ji doty z¡ e formularzy dowodów przy hodowy h (1 ust.2).
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1. ródªowe dowody kasowe i zastp ze dowody wypªat gotówki powinny
by¢ przed dokonaniem wypªaty sprawdzone pod wzgldem merytory znym i formalno-ra hunkowym. Pra owni y zobowi¡zani do wykonania
ty h

zynno± i skªadaj¡ na dowoda h kasowy h spóªdzielni swój podpis

i wpisuj¡ dat.
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2. Sprawdzone dowody kasowe wypªat gotówki zatwierdza prezes spóªdzielni j gªówny ksigowy skªadaj¡

swój podpis pod klauzul¡ zatwier-

dzono do wypªaty.
3. Zastp ze dowody kasowe mog¡ by¢ podpisane tylko przez osob upowa»nion¡ do zle enia wypªaty, je±li wynikaj¡ ze ¹ródªowy h dowodów
kasowy h podpisany h ju» uprzednio przez prezesa spóªdzielni i gªównego ksigowego, lub osoby przez ni h upowa»nione.
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Wypªat gotówki dokonuje kasjer.
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1. Gotówk wypªa a si osobie wymienionej w roz hodowym dowodzie kasowym. Odbior a gotówki kwituje jej odbiór na roz hodowym dowodzie
kasowym w sposób trwaªy, podaj¡
i umiesz zaj¡

sªownie jej kwot, dat otrzymania

swój podpis.

2. Obowi¡zek wpisania sªownie otrzymanej kwoty nie doty zy pokwitowania na dowoda h, je»eli wystaw a ty h dowodów kwot t¡ ju» wpisaª
na zbior zy h zestawienia h, w który h umiesz zona jest ogólna kwota
do wypªaty w zªoty h np. na lista h wypªat.
3. Je»eli roz hodowy dowód kasowy wystawiony jest na wi ej ni» jedna
osob, to ka»dy odbior a kwituje kwot otrzymanej przez siebie gotówki.
4. Przy wypªa ie gotówki osobom nieznanym, kasjer jest zobowi¡zany zarz¡dza¢ okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj¡ ego to»samo±¢ odbior y gotówki oraz wpisa¢ na roz hodowym dowodzie kasowym numer, dat wystawienia i okre±lenie wystaw y tego
dokumentu.
5. Przy wypªa ie gotówki osobie nie mog¡ ej si podpisa¢ fakt wypªaty
gotówki osobie wymienionej da roz hodowym dowodzie kasowym mo»e
 na jej pro±b lub pro±b kasjera  stwierdzi¢ jako ±wiadek swoim
podpisem inna osoba z wyj¡tkiem pra ownika zle aj¡ ego wypªat lub
dokonuj¡ ego wypªaty. Na roz hodowym dowodzie wypªaty zamiesz za
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si numer, dat wystawieni i okre±lenie wystaw y dokumentu stwierdzaj¡ ego to»samo±¢ osoby otrzymuj¡ ej gotówk oraz imi i nazwisko
osoby podpisuj¡ ej jako ±wiadek.
6. Je±li wypªata nastpuje na podstawie upowa»nienia wystawionego przez
osob wymienion¡ na roz hodowym dowodzie kasowym, na dowodzie
tym nale»y wpisa¢, »e wypªata zostaªa dokonana osobie do tego upowa»nionej, a upowa»nienie doª¡ zy¢ do dowodu kasowego.Upowa»nienie do
odbioru gotówki powinno zawiera¢ potwierdzenie wªasnor zno± i podpisu osoby wstawiaj¡ ej upowa»nienie. Potwierdzenie to powinno by¢
dokonane przez notariusza, wªa± iwy organ administra ji pa«stwowej
lub samorz¡dowej, zakªad pra y zatrudniaj¡ y osob, która wystawiªa
upowa»nienie, lub zakªad le zni zy sªu»by zdrowia w razie przebywania
pra ownika na le zeniu.
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1. Stan, przy hody i roz hody gotówki w kolejny h dnia h kasjer zobowi¡zany jest ujmowa¢ na bie»¡ o w rapor ie kasowym.
kasowego wpisuje si

Do raportu

hronologi znie wszystkie dowody kasowe doty-

z¡ e wpªat i wypªat gotówki w danym dniu.Wypªaty z list pªatni zy h
nale»y uj¡¢ w rapor ie w peªnej kwo ie, gotówk przezna zona na wypªat z list pªatni zy h, a nie podjta w okresie 7 dni traktuje si jako
depozyt.
2. Po siedmiu dnia h wypªat z list pªatni zy h, kasjer obowi¡zany jest :
(a) dokona¢ na li± ie wypªat, w pozy ji osoby, która nie podjªa wypªaty, adnota ji nie podjto,
(b) wpisa¢ kwoty nie podjty h wypªat do rejestru wypªat nie podjty h, ze wskazaniem li zby porz¡dkowej listy wypªat,
( ) dokona¢ porównania kwoty wypªa onej z list wypªat oraz kwoty
wypªat nie podjty h z ogólna sum¡ listy wypªat i wynik tego
obli zenia stwierdzi¢ wªasnor znym podpisem.
(d) przyj¡¢ nie podjte wypªaty z listy pªatni zej na podstawie dowodu kasowego i uj¡¢ go w rapor ie kasowym.
3. Przy niewielkiej li zbie wpªat i wypªat gotówki w posz zególny h dnia h
raport mo»e obejmowa¢ okresy kilkudniowe i w takim przypadku :
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(a) raport nale» zawsze sporz¡dzi¢ na konie

okresu miesi¡ a,

(b) wpisy do raportu powinny by¢ dokonywane

hronologi znie, z po-

dziaªem na dni,
4. Dowody wpªat mog¡ by¢ ujmowane w rapor ie kasowym zbior zo na
podstawie zestawie« wpªat i wypªat gotówkowy h jednorodny h operaji gospodar zy h,
5. Po wpisaniu do raportu kasowego wpªat i wypªat za dany dzie« lub
za dany okres i po ustaleniu gotówki w kasie na dzie« nastpny kasjer
podpisuje raport kasowy i przekazuje jego oryginaª wraz z dowodami
kasowymi za pokwitowaniem gªównemu ksigowemu lub wyzna zonemu
pra ownikowi ksigowo± i.
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1. Roz hód gotówki z kasy, nie udokumentowany roz hodowymi dowodami kasowymi, stanowi niedobór i ob i¡»a kasjera.
2. Gotówka w kasie nie udokumentowana przy hodowymi dokumentami
kasowymi stanowi nadwy»k kasow¡.
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1. Kasjer spóªdzielni mo»e prze howywa¢ w kasie w formie depozytu otrzymane od dziaªaj¡ y h na jej terenie kas zapomogowopo»y zkowy h, a
tak»e od inny h pra owników spóªdzielni zaplombowane kasety zawieraj¡ e gotówk, pie z¡tki, druki ± isªego zara howania.
2. Ewiden je przyjty h i wydany h depozytów prowadzi kasjer w ksidze
depozytów, zawieraj¡ y h,

o najmniej nastpuj¡ e dane :

(a) numer kolejny depozytu,
(b) okre±lenie deponowanego przedmiotu, a przy deponowaniu gotówki, jej kwot,
( ) okre±lenie jednostki, której wªasno±¢ stanowi depozyt,
(d) dat i godzin przyj ia depozytu,
(e) dat i godzin zwrotu depozytu oraz podpis osoby upowa»nionej
do odbioru depozytu i odpis kasjera,
(f ) prze howywana w formie depozytu gotówka nie mo»e by¢ ª¡ zona
z gotówk¡ spóªdzielni.
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5

Postanowienia ko« owe.
20
1. Instruk ja niniejsza zostaªa zatwierdzona u hwaª¡ zarz¡du nr 28/2006
z dnia 19.06.2006 i obowi¡zuje od 01.07.2006.
2. Nadzór nad przestrzeganiem instruk ji sprawuje gªówny ksigowy spóªdzielni.

A

skªad L TEX + LYX
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