
 

Zarządzenie Nr 55/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 68 i 69 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                      

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowych przez 

przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 166 poz. 1128 z późn. 

zm.) 

 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam do stosowania Instrukcję kasową Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Nadzór nad postanowieniami zawartymi w Instrukcji kasowej powierzam Kwestorowi. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 

 

 

 
 



  

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 55/2013/2014 

Rektora UKW 

z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

 
 

INSTRUKCJA KASOWA 

 

Instrukcja kasowa określa warunki, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu 

gospodarki kasowej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zwanego dalej 

Uczelnią. Instrukcja kasowa ustanawia również zasady i wymagania, jakim powinna 

odpowiadać ochrona wartości pieniężnych w Uczelni oraz zasady sporządzania dokumentów 

kasowych i ich obiegu. 

 

 

§ 1 

Kasa znajduje się w budynku Uczelni przy ul. Chodkiewicza 30 (Pawilon). 

 

§ 2 

1. Wartości pieniężne przechowuje się w pomieszczeniu kasy Uczelni, w szafie stalowo-

betonowej Typ KSB-120. 

2. Pomieszczenie, o którym mowa w ust.1 chronione jest systemem alarmowym włamania              

i napadu wraz z kodem cyfrowym znanym wyłącznie kasjerowi. 

 

§ 3 

1. Pomieszczenie kasy Uczelni oraz szafę pancerną otwierają dwa komplety kluczy. 

2. Na komplet kluczy składają się: klucze od kraty, klucze od drzwi wejściowych oraz 

klucze od kasy pancernej. 

3. Pierwszy komplet kluczy znajduje się w trwale zamkniętym woreczku w Portierni 

Głównej, jest pobierany przez kasjera każdorazowo przed rozpoczęciem pracy oraz 

zdawany po jej zakończeniu. 

4. Jeden klucz od szafy pancernej, wchodzący w skład pierwszego kompletu, znajduje się 

stale w posiadaniu kasjera. 

5. Drugi komplet kluczy znajduje się w depozycie bankowym i może być użyty tylko                   

w nagłym wypadku. 

 

§ 4 

W razie wystąpienia niesprawności systemów alarmowych, trwającej dłużej niż 

12 (dwanaście) godzin, do czasu usunięcia awarii zapas gotówki znajdujący się w kasie 

należy przetransportować do banku. 

 

§ 5 

1. Wartości pieniężne przeznaczone do obrotu w kasie to: 

1) krajowe znaki pieniężne (gotówka); 

2) czeki; 



  

3) weksle; 

4) inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę. 

2. Kasjer pobiera krajowe znaki pieniężne w banku w dniu realizacji zobowiązań 

pieniężnych przed otwarciem kasy. 

3. Kasjer odprowadza nadwyżkę krajowych znaków pieniężnych do banku w dniu 

powstania nadwyżki, a jeżeli nie jest to możliwe, w dniu następnym, przed otwarciem 

kasy. 

4. Nadwyżka krajowych znaków pieniężnych, jaka zaistniała przed dniami, w których kasa 

nie jest czynna (w szczególności sobotą i niedzielą oraz przed świętami) musi być 

odprowadzona w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dni wolne. 

 

§ 6 

Wartości pieniężne po zakończeniu pracy kasjera muszą być przechowywane w szafie,                       

o której mowa w § 2 ust. 1. 

 

§ 7 

1. Limit pogotowia kasowego na początku każdego roku zatwierdza Kanclerz. 

2. Limit pogotowia kasowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu na pisemny wniosek 

Kwestora. 

 

§ 8 

Transport wartości pieniężnych: 

1) do kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) może być dokonywany pieszo.  

Do przenoszenia gotówki kasjer używa walizki z urządzeniem alarmowym 

i farbującym; 

2) powyżej kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) przy użyciu samochodu 

osobowego, którego kierowca każdorazowo ma obowiązek towarzyszyć kasjerowi  

przez całą drogę z kasy do banku i z banku do kasy. 

 

§ 9 

Kasjer odpowiada badanie techniczne walizek z urządzeniem alarmującym oraz wymianę 

środka farbującego w terminach wynikających z instrukcji obsługi.  

 

§ 10 

W kasie może znajdować się: 

1) niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki; 

2) gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych przez Kwestora 

rodzajowo wydatków; 

3) gotówka z bieżących wpływów; 

4) druki ścisłego zarachowania; 

5) przekazane do przechowywania w kasie i opisane w zeszycie depozyty; 

6) gwarancje należytego wykonania umowy. 

 

 



  

§ 11 

Dokumentacja obrotu kasowego. 

1) wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane: 

a) dowodami kasowymi źródłowymi: 

- listą płac; 

- listą stypendialną; 

- fakturą, wnioskiem o wypłatę zaliczki, zaliczką; 

- innym dowodem księgowym. 

b) dowodami kasowymi zastępczymi (asygnatami kasowymi): 

- dowodem KP (kasa przyjmie - wydruk komputerowy) wystawianym przez 

kasjera w co najmniej dwóch egzemplarzach w momencie przyjmowania 

wpłaty. Oryginał załączony jest w raporcie kasowym, pierwsza kopia jest 

pokwitowaniem dla wpłacającego; 

- dowodem KW (kasa wypłaci) wystawianym przez pracownika Działu 

Finansowego, Analiz i Planowania bądź Działu Księgowości i akceptowanym 

przez Kanclerza lub Zastępcę Kanclerza i Kwestora. Dowody KW 

wystawiane są w dwóch egzemplarzach, oryginał jest przekazywany do kasy, 

a kopia pozostaje w bloczku w Dziale Finansowym, Analiz i Planowania. 

 

§ 12 

Źródłowe dowody kasowe i zastępcze dowody wypłaty gotówki, powinny być sprawdzone 

pod względem merytorycznym przez kierownika danej jednostki/komórki organizacyjnej, pod 

względem formalno – rachunkowym przez pracownika Działu Finansowego, Analiz                      

i Planowania i zatwierdzone do wypłaty przez Kanclerza i Kwestora lub przez Zastępcę 

Kanclerza i Kwestora. 

 

§ 13 

Każdy dokument kasowy przyjmowany przez kasjera winien zawierać następujące elementy: 

1) określenie rodzaju dowodu; 

2) określenie stron (imię i nazwisko lub firma/nazwa oraz adres) dokonujących operacji 

gospodarczych; 

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach 

naturalnych; 

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną data - także datę 

sporządzenia dowodu; 

5) podpis wystawcy dowodu oraz osób zatwierdzających dowód, a także podpis osoby, 

której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe. 

 

§ 14 

1. Druki ścisłego zarachowania (bloczki KP) kasjer pobiera z Magazynu Głównego i 

wpisuje ich przychód w książkę druków ścisłego zarachowania. 

2. Bloczki dowodów KP muszą być ostemplowane i zatwierdzone przez Kanclerza lub 

Zastępcę Kanclerza i Kwestora. Na okładce każdego bloczku winna znaleźć się 

informacja o: 



  

1) kolejnym numerze bloczku formularzy; 

2) numerach kolejnych dowodów KP ( od numeru..............do numeru.............); 

3) dacie wydania do użytkowania oraz data zwrotu bloczku ( wydano dnia.............. 

zwrócono dnia...........). 

3. Rozchody dowodów KP odnotowuje się w książkę druków ścisłego zarachowania 

(pobierają je pracownicy: bibliotek, Domów Studenta, Działu Administracyjno-

Gospodarczego). 

4. Po zakończeniu użytkowania bloczku kasjer przechowuje go w kasie pancernej, 

natomiast na koniec roku kalendarzowego zdaje go do Archiwum Zakładowego. 

 

§ 15 

1. Dowody kasowe winny być: 

1) rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, którą 

dokumentują; 

2) wolne od błędów rachunkowych. 

2. Zapisy na dowodach kasowych powinny być dokonywane w sposób trwały, ręcznie lub 

na maszynie, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. 

3. Błędy na dowodach źródłowych zewnętrznych, własnych i obcych powinny być 

zgłoszone Kierownikowi Działu Księgowości celem ich skorygowania w sposób 

wynikający z przepisów o rachunkowości. 

4. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane tylko poprzez skreślenie 

błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych zapisów, wpisanie treści 

poprawnej i daty dokonania poprawki oraz złożenie podpisu osoby upoważnionej do 

dokonywania poprawek. W dowodach nie wolno poprawiać pojedynczych liter i cyfr. 

5. Niedopuszczalne jest poprawianie błędów w dowodach kasowych poprzez wymazywanie 

treści, używanie korektorów i dokonywanie przeróbek. Błędów nie wolno poprawiać 

ołówkiem lub pisakiem kolorowym. Naniesiona poprawka musi być czytelna i trwała 

(pismo maszynowe i długopis), opatrzona podpisem osoby dokonującej poprawki oraz 

oznaczona datą dokonania poprawki. 

 

§ 16 

1. Wpłaty gotówki kasjer przyjmuje na podstawie komputerowych dowodów kasowych 

(KP), które są drukami ujednoliconymi dla wszystkich wpłat do kasy. 

2. Dowody kasowe muszą być podpisane przez kasjera i ponadto zawierać: numer dowodu 

KP, datę wpływu gotówki, tytuł dokonanej wpłaty oraz kwotę – wypisaną również 

słownie. Dowody powinny być wypełniane w sposób czytelny. 

3. Dopuszcza się przyjmowanie przez kasjera gotówki na podstawie sporządzonych przez 

uczelnię dla studentów: książeczek opłat za studia i książeczek opłat za noclegi  

w Domach Studenta. 

4. W wymienionych w ust. 3 książeczkach opłat kasjer stawia pieczątkę następującej treści: 

„Zapłacono gotówką w kasie UKW, 

dnia ……………… podpis……………”, 

następnie zestawia powyższe wpłaty i w kwocie zbiorczej wystawia dowód KP, który 

dołącza do raportu kasowego wraz z odcinkiem z książeczki opłat. 

 



  

§ 17 

1. Wypłaty gotówki kasjer dokonuje na podstawie źródłowych dowodów kasowych 

uzasadniających wypłatę tj.: 

1) oryginałów faktur VAT i rachunków obcych; 

2) listy płac, dotyczącej wynagrodzeń, innych świadczeń pieniężnych, premii, nagród, 

zbiorczych zestawień wypłat sporządzonych na podstawie niepodjętych płac, 

przekazanej przez Dział Płac; 

3) własnych dowodów źródłowych realizowanych np. w związku z wypłatą zaliczek 

do rozliczenia; 

4) dowodów wypłat KW – kasa wypłaci. 

2. Przed dokonaniem wypłaty z kasy kasjer zobowiązany jest do kontroli, czy dany 

dokument jest sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

oraz czy jest zatwierdzony do wypłaty przez osoby uprawnione. W razie stwierdzenia 

niezgodności dokument taki nie może być realizowany, a niezgodność musi być 

zgłoszona przełożonemu. 

 

§ 18 

1. Przy wypłacie gotówki, kasjer zobowiązany jest sprawdzić tożsamość osoby, której 

dokonuje wypłaty na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. 

2. Na dokumencie rozchodowym kasjer odnotowuje serię i numer dowodu tożsamości, datę 

wydania oraz imię i nazwisko osoby pobierającej gotówkę. 

 

§ 19 

1. Wypłaty gotówki w kasie można dokonać na podstawie pełnomocnictwa,  na którym 

podpis mocodawcy uwierzytelnia notariusz. 

2. Jeżeli wypłata następuje na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez osobę 

wymienioną w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie tym należy zaznaczyć, że 

wypłaty dokonano osobie upoważnionej.  

3. Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do dowodu kasowego. 

 

§ 20 

W przypadku, gdy zamiast asygnaty rozchodowej pokwitowaniem wypłaty są faktury VAT  

i rachunki to należy na nich umieścić pieczątkę o treści 

„Kwituję odbiór kwoty zł............. 

słownie......................................... 

z kasy UKW w Bydgoszczy 

Kasjer................Data...........Pokwitowanie odbioru…………...” 

 

§ 21 

1. Kasjer dokonuje wypłaty gotówki z banku za pomocą czeku zatwierdzonego przez osoby 

uprawnione.  

2. Czeki są drukiem ścisłego zarachowania.  

3. Książka ścisłego zarachowania czeków znajduje się w kasie. 

 



  

§ 22 

Czek musi zawierać: 

1) nazwę „czek” w samym tekście dokumentu, w języku w jakim go wystawiono; 

2) polecenie bezwarunkowego zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 

3) nazwisko osoby, która ma zapłacić; 

4) oznaczenie miejsca płatności; 

5) oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku. 

 

§ 23 

1. Na czeku nie można dokonywać żadnych poprawek.  

2. W razie popełnienia pomyłki w jego wypełnianiu – blankiet czeku należy anulować przez 

napisanie na czeku wyrazu „anulowany” oraz postawienie daty i podpisu osoby 

anulującej czek.  

 

§ 24 

1. Czeki powinny być wykorzystywane w kolejności wynikającej z numeracji serii nadanej 

przez bank.  

2. Numer serii czeku, na podstawie którego przyjęto gotówkę do kasy winien być 

umieszczony na dokumencie KP – kasa przyjmie w raporcie kasowym. 

 

§ 25 

1. Przychody i rozchody gotówki kasjer prowadzi komputerowo i wpisuje na bieżąco 

w prowadzonym zestawieniu – raporcie kasowym. 

2. Zapisy powinny być dokonywane w ujęciu chronologicznym, w dniu, w którym przychód 

lub rozchód gotówki rzeczywiście miał miejsce.  

 

§ 26 

1. Raport kasowy sporządza się na koniec każdego dnia roboczego.  

2. Po sprawdzeniu i podpisaniu raportu kasjer oddaje go do Działu Finansowego, Analiz                 

i Planowania wraz z dowodami kasowymi. 

3. Kopię raportu kasowego kasjer archiwizuje komputerowo.  

 

§ 27 

Raport kasowy powinien zawierać: 

1) pieczęć nagłówkową; 

2) oznaczenie okresu za jaki jest sporządzany; 

3) kolejny numer raportu; 

4) załączniki w postaci dowodów operacji kasowych; 

5) podpis kasjera. 

 

 

§ 28 

Dowody wpłat i wypłat mogą być ujmowane w raporcie kasowym również zbiorczo,  

na podstawie operacji zestawień wpłat i wypłat gotówkowych jednorodnych operacji. 



  

§ 29 

Wpłaty i wypłaty wpisywane są do raportu kasowego chronologicznie z zachowaniem liczby 

porządkowej operacji oraz podaniem symbolu i numeru źródłowego dowodu kasowego oraz 

krótkiej treści operacji. 

 

§ 30 

Raport kasowy zamyka się sumowaniem wpłat i wypłat gotówkowych oraz obliczeniem stanu 

końcowego gotówki według reguły remanentowej, tj.: 

Stan początkowy gotówki na dzień rozpoczęcia raportu 

+ wpłaty 

- wypłaty 

= stan końcowy na dzień zamknięcia raportu. 

 

§ 31 

1. Rozchód gotówki z kasy nie udokumentowany rozchodowymi dowodami kasowymi, 

stanowi on niedobór kasowy i obciąża kasjera. 

2. Gotówka znajdująca się w kasie i nieudokumentowana przychodowymi dowodami 

kasowymi stanowi nadwyżkę kasową. 

 

§ 32 

Kasjer może przechowywać w kasie pancernej w formie depozytu otrzymane od innych 

jednostek: 

1) zaplombowane kasety zawierające gotówkę; 

2) pieczątki; 

3) druki ścisłego zarachowania; 

4) rzeczowe składniki majątku (np. insygnia rektorskie). 

 

§ 33 

Ewidencję przyjętych i wydanych depozytów prowadzi kasjer. Ewidencja powinna zawierać 

następujące dane: 

1) kolejny numer depozytu; 

2) określenie deponowanego przedmiotu lub kwotę gotówki; 

3) określenie jednostki/komórki, której własność stanowi depozyt; 

4) datę i godzinę przyjęcia depozytu; 

5) datę i godzinę zwrotu depozytu oraz podpis osoby upoważnionej do podjęcia depozytu 

i podpis kasjera. 

Przechowywana gotówka w formie depozytu nie może być łączona z gotówką Uczelni. 

 

§ 34 

1. W razie stwierdzenia, że znak pieniężny przedstawiony przez wpłacającego jest 

sfałszowany lub budzący wątpliwości co do jego autentyczności, kasjer jest zobligowany 

do zatrzymania takiego znaku pieniężnego i sporządzenia protokołu o zatrzymaniu  

w 3 (trzech) egzemplarzach. 

2. Protokół, o którym mowa powinien zawierać: 



  

1) nazwę i siedzibę Uczelni (lub pieczątkę), liczbę porządkową protokołu i datę jego 

sporządzenia; 

2) imię i nazwisko lub nazwę i adres jednostki przedstawiającej znak pieniężny, 

ze wskazaniem nazwiska  i imienia, osoby składającej dyspozycję; 

3) wartość nominalną i datę emisji zatrzymanego znaku pieniężnego, a ponadto serię 

i numery – jeżeli zatrzymanym znakiem pieniężnym jest banknot; 

4) podpis osoby zatrzymującej znak pieniężny oraz podpis i numer dowodu osobistego 

lub dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, która znak ten przedstawiła. 

3. Zatrzymany znak pieniężny kasjer daje do zatwierdzenia Kanclerzowi i po zatwierdzeniu 

niezwłocznie przesyła wraz z oryginałem protokołu do Komendy Miejskiej Policji  

w Bydgoszczy. Drugi egzemplarz protokołu zatrzymuje osoba, która przedstawiła znak 

pieniężny, a trzeci pozostaje w kasie Uczelni. 

4. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że osoba przedstawiająca fałszywy znak 

pieniężny zrobiła to umyślnie i z rozmysłem puszcza ona w obieg sfałszowane znaki 

pieniężne, należy niezwłocznie wezwać Policję. 

 

§ 35 

Jeżeli w kasie znajdują się zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne należy złożyć je w banku 

celem wymiany. 

 

§ 36 

1. Kontrola w kasie Uczelni może być przeprowadzana na podstawie pisemnego polecenia 

Kanclerza, który powołuje zespół spisowy.  

2. Kontrola w kasie może być prowadzona również wyrywkowo na wniosek Kwestora. 

 

§ 37 

Zespół spisowy przeprowadza inwentaryzację w drodze spisu z natury, który polega na 

ustaleniu wartości nominalnej gotówki przechowywanej w kasie i porównaniu jej z wartością 

ewidencyjną. 

 

§ 38 

Zespół spisowy przeprowadza inwentaryzację tylko w obecności osoby materialnie 

odpowiedzialnej, tj. kasjera. W jego obecności następuje przeliczenie środków pieniężnych 

znajdujących się w kasie. Środki pieniężne w bilonie w nienaruszonych opakowaniach mogą 

być określone przez przeliczenie opakowań z uwzględnieniem ich zawartości. 

 

§ 39 

Komisja spisowa sprawdza w szczególności: 

1) stan gotówki w kasie; 

2) prawidłowość zabezpieczenia pomieszczeń kasowych, sprawność ich działania; 

3) czy wartości pieniężne przechowywane są w kasie pancernej i kasetkach; 

4) zabezpieczenie kluczy zapasowych do kasy; 

5) przestrzeganie ustalonego pogotowia kasowego; 



  

6) prawidłowość dokumentowania przychodów i rozchodów gotówki w kasie i ujęcia ich 

w raporcie kasowym; 

7) prawidłowość prowadzenia raportów kasowych; 

8) przyjęcie przez kasjera odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie 

potwierdzonej  pisemnie. 

 

§ 40 

Kasjer zobowiązany jest do prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia dowodów 

kasowych przede wszystkim przed: niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym ich 

rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

§ 41 

Kasjer powinien: 

1) przyjmować do realizacji tylko dokumenty zatwierdzone przez Kanclerza lub Zastępcę 

Kanclerza i Kwestora; 

2) żądać okazania dowodu osobistego lub dokumentu równoważnego od osób 

nieznanych; 

3) żądać pokwitowania odbioru gotówki za przedłożone faktury VAT i rachunki; 

4) sprawdzić saldo gotówki w kasie z saldem raportu kasowego przed zakończeniem dnia 

pracy, po zamknięciu okienka kasowego; 

5) o zmianie kasjera powiadomić odpowiednio wcześniej przełożonego w celu podjęcia 

kroków przekazania kasy osobie upoważnionej do jej przejęcia lub przeprowadzenia 

inwentaryzacji poprzedzającej przejęcie kasy. 

 

§ 42 

W Uczelni funkcjonują 4 punkty kasowe realizujące zadania z zakresu przyjmowania opłat 

w szczególności, za pobyt w Domu Studenta, za wydane pozwolenie na wjazd na teren 

obiektów Uczelni, z tytułu kar za niezwrócenie wypożyczonych książek/czasopism                           

z Biblioteki Głównej, i inne. 

1) Punkt kasowy Nr 1 – Dom Studenta Nr 1 ul. Łużycka 24; 

2) Punkt kasowy Nr 2 – Dom Studenta Nr 2 ul. Łużycka 23; 

3) Punkt kasowy Nr 3 – Biblioteka Główna; 

4) Punkt kasowy Nr 4 – Dział Administracyjno-Gospodarczy. 

 

§ 43 

Inkasentów wyznacza się spośród pracowników Uczelni, którym Kanclerz powierza 

wykonywanie dodatkowych czynności związanych z przyjmowaniem wpłat z tytułów, 

o których mowa w § 42. 

 

§ 44 

Inkasentem może być osoba posiadająca nienaganną opinię, nie karana za przestępstwa 

gospodarcze lub przeciwko mieniu, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i pełną 

zdolność do czynności prawnych. 



  

§ 45 

1. Osoba, której powierzono dodatkowo prowadzenie punktu kasowego oraz wykonywanie 

czynności inkasenta zobowiązana jest do podpisania z pracodawcą umowy o pełnej 

odpowiedzialności materialnej. 

2. Jeżeli prowadzenie punktu kasowego powierzono dwóm lub więcej osobom, ponoszą one 

wspólną odpowiedzialność materialną, na zasadach i w częściach określonych w umowie 

o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone środki pieniężne. 

3. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki dla przechowywania 

pobranej gotówki (kasetki metalowe). 

 

§ 46 

1. Pracownicy punktów kasowych, o których mowa w § 42 pkt 1-4, zobowiązani 

są do rozliczania pobranych środków pieniężnych z kasą Uczelni najpóźniej do końca 

danego tygodnia pracy. 

2. Rektor w drodze zarządzenia: 

1) tworzy i likwiduje punkty kasowe; 

2) ustala wysokość kwot; 

3) ustala inkasentów oraz terminy rozliczeń z kasą Uczelni. 

3. Zmiany w zakresie opisanym w ust. 2 odbywają się na wniosek Kwestora 

po zaopiniowaniu przez Kanclerza. 

 

§ 47 

1. Rozliczenie punktów kasowych następuje na podstawie kwitariuszy przychodowych 

(bloczki dowodów wpłaty) pobieranych przez inkasentów z kasy Uczelni. 

2. Na podstawie przedłożonych dowodów kasjer rozlicza inkasenta z przyjętej gotówki. 

3. W razie likwidacji punktu kasowego lub zmiany inkasenta – inkasent zobowiązany jest 

niezwłocznie rozliczyć się z przyjętych kwot. 

 

§ 48 

W sprawach, których instrukcja nie reguluje zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych                                

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. z 2010 r.   

Nr 166 poz. 1128 z późn. zm.) 

 


