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Instrukcja Kasowa 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 

w   Rybniku 
  
  
 
 
  

 
§ 1 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
 

1. Ilekroć w zakładowej instrukcji kasowej jest mowa o: 
a) jednostce – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                    

w Rybniku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 
b) dyrektorze jednostki – należy przez to rozumieć osobę powołaną do 

zarządzania  jednostką, 
c) kasjerze – rozumie się przez to pracownika, który przyjął na  placówce  

obowiązki kasjera i złożył w formie pisemnej zobowiązanie                                    
o odpowiedzialności materialnej, 
Funkcję  kasjera  w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4  pełni  intendentka, 

d) wartościach pieniężnych – należy przez to rozumieć krajowe i zagraniczne  
środki pieniężne, czeki  gotówkowe  oraz inne dokumenty występujące                  
w obrocie gotówką. 

  
 2. Obsługą   finansowo – księgową  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4                
w  Rybniku  zajmuje  się   Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku. 
 
 
       § 2  
 

II. OCHRONA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W KASIE 

 
  
1. Wartości pieniężne podlegają przechowywaniu w warunkach zapewniających 
właściwą    ochronę przed zagarnięciem, kradzieżą, utratą lub zniszczeniem. 
 
  
2. Wartości pieniężne przechowywane są w szkole w szafie pancernej stojącej                 
w sekretariacie szkoły  ( pomieszczenie okratowane i monitorowane).  
 
3. Budynek szkoły wyposażony jest w sprawną instalację alarmową i monitorowany 
całodobowo przez firmę ochroniarską. 
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                                                                   § 3 

 
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KASJERA -  INTENDENTA W 

ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU 
  
1. Kasjerem placówki  może być osoba mająca co najmniej wykształcenie średnie, 

nienaganną opinię oraz nie karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia 
przeciwko mieniu oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  
  

2. Przyjęcie obowiązków kasjera następuje na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego. Przekazywanie obowiązków kasjera innej osobie jest dokonywane       
w obecności dyrektora placówki  i  innego  pracownika. 

     
3. Od kasjera pobrana jest i złożona do akt osobowych deklaracja                                     

o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz ze 
znajomości przepisów w zakresie gospodarki kasowej. 

  
4. W powierzonym zakresie obowiązków kasjer ponosi odpowiedzialność materialną 

w szczególności za: 
a) niewłaściwe zabezpieczenie gotówki, 
b) dokonanie  wypłat  bez  udokumentowania  podpisami  odbiorców 

zamieszczonymi  na właściwych dowodach rozchodowych. 
 
 

§ 4 
 

IV. GOSPODARKA KASOWA 
  
1.  Jednostka może mieć w kasie zapas gotówki: 

a) w kasie żywieniowej: obrót bezgotówkowy 
b) kasa socjalna bez określonego pogotowia 
(pieniądze są pobierane z kasy MZOPO w przypadku    
jednorazowej wypłaty gotówkowej świadczeń dla wszystkich pracowników) 
c) gotówkę podjętą z kasy MZOPO w Rybniku na pokrycie określonych 

rodzajowo wydatków. 
 
2. Wpływy własne do kasy uzyskane z działalności gospodarczej nie mogą być 

wykorzystane na realizację bieżących wydatków czy uzupełnienie zapasu gotówki             
z pominięciem rachunku bankowego. 
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§ 5 
 

V. DOKUMENTACJA KASOWA 
  
1. Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami pieniężnymi są: dyrektor, 

zastępca dyrektora,  intendent,  sekretarz szkoły oraz kasjer  MZOPO w Rybniku  
 
 
2. Dokumentację kasy stanowią: 
 

a) dokumenty źródłowe lub dyspozycyjne: 
 

- dowody zakupu: faktury i rachunki ,  
- dowody sprzedaży: faktury i rachunki 
-     dowody wpłat na rachunki bankowe,  
-    wnioski o zaliczkę,  
-    rozliczenia zaliczek, rozliczenie delegacji służbowej, 
-    lista płac 
-    inne akceptowane przez głównego księgowego 

 
b) dokumenty organizacyjne kasy: 

 
- instrukcja kasowa 
- oświadczenie o odpowiedzialności materialnej 
- zakres czynności kasjera 

  
3. Źródłowe dowody kasowe podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym    

i do wypłaty przez dyrektora lub jego zastępcę,  formalno-rachunkowym przez 
księgową MZOPO lub intendenta, którzy zamieszczają na tych dowodach swój 
podpis.      

 
 
 
 

 § 6 
  

VII. WPŁATY I WYPŁATY KASOWE 
 

1. Wpłaty i wypłaty odbywają się w sposób bezgotówkowy na odpowiednie konta 
bankowe 
 

. 
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§ 7 
 

VIII. KOREKTA BŁ ĘDNYCH DOWODÓW KASOWYCH 
  
1.     Błędy w dowodach kasowych źródłowych obcych można korygować jedynie w 

drodze wysłania kontrahentowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie stwierdzonego błędu. 

  
 
 
  

   § 8 
 

IX. DEPOZYTY 
  
1.   Przechowywanie w kasie wartości pieniężnych nie należących do jednostki jest    
        zabronione. 
       
                                                                  § 9 

 
X. KONTROLA KASY 

 
 
1. Kontrola bieżąca kasy ogranicza się do sprawdzenia wszystkich dokumentów 

kasowych pod względem merytorycznym i zatwierdzenia przez dyrektora 
placówki lub jego zastępcę. Pod względem formalnym i rachunkowym kontroli 
dokonuje księgowa lub intendentka  

   
2. Kontrola okresowa jest dokonywana zgodnie z zakładowym regulaminem kontroli 

wewnętrznej na polecenie dyrektora jednostki. 
     

 
 

§ 10 

XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 
1. Powyższa instrukcja obowiązuje od dnia  02.09.2013 r. 
 
 2. Traci moc Zarządzenie Dyrektora z dnia 03.09.2007r. w sprawie instrukcji kasowej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku. 
 


