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INSTRUKCJA EWIDENCJONOWANIA I PRZECHOWYWANIA DEPOZYTÓW PIENIĘŻNYCH 

WYCHOWANKÓW W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W NOWEM 

 
 

I. PODSTAWY PRAWNE 

Instrukcję niniejszą opracowano na podstawie wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań 
w zakresie ewidencji i przechowywania depozytów pieniężnych wychowanków, a w szczególności na 
podstawie przepisów: 

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001r. w sprawie zakładów poprawczych  
i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2019/487 ze. zm.).  
 

II. RODZAJE DEPOZYTÓW PIENIĘŻNYCH WYCHOWANKÓW 

1. Depozytami pieniężnymi wychowanków są środki pieniężne otrzymywane przez wychowanka od 
osób, instytucji lub organizacji, a w szczególności: 
a) pieniądze przekazane przy przyjęciu do zakładu, 
b) kieszonkowe wypłacane co miesiąc z kasy zakładu, 
c) pieniądze otrzymywane za czynności związane ze szkoleniem praktycznym, 
d) pieniądze otrzymywane przekazami pocztowymi lub wpłacane osobiście przez inne osoby, 
e) renty socjalne, 
f) renty rodzinne, 
g) zasiłki z opieki społecznej. 

III. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW DEPOZYTOWYCH 

1. Dyrektor zakładu jest zobowiązany umożliwić pracownikom odpowiedzialnym za 
gospodarowanie depozytami pieniężnymi wychowanków, należyte przechowywanie tych 
środków pieniężnych w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą lub zniszczeniem. 

2. Osoba prowadząca ewidencję depozytów pieniężnych wychowanków (kasjer) przechowuje w/w 
depozyty pieniężne wychowanków w odrębnej kasetce w sejfie kasy zakładu. 

3. Wychowawcy dysponujący środkami pieniężnymi z wypisek przechowują otrzymane środki 
pieniężne wychowanków w sejfach umieszczonych w dyżurce w internacie zakładu. Zagubienie 
kluczy do sejfu skutkować będzie zakupem przez wychowawcę nowego sejfu. 

4. Kasjer i wychowawcy podpisują deklaracje o materialnej odpowiedzialności za powierzone środki 
pieniężne i klucze do sejfu (wzór nr 6.1). Deklaracje te znajdują się w aktach osobowych 
pracowników. 
 

IV. EWIDENCJA ŚRODKÓW 

1. Ewidencja depozytów pieniężnych wychowanków prowadzona jest przez kasjera w księdze kont 
osobowych wychowanków oraz przez wychowawców w ramach rozliczeń kwot pobranych  
z depozytu. 

2. Kasjer prowadzący ewidencję depozytów pieniężnych wychowanków przyjmuje na bieżąco 
wpłaty środków pieniężnych wymienionych w części 2 pkt 1 niniejszej instrukcji.  

3. Potwierdzeniem przyjęcia do kasy środków pieniężnych jest dowód źródłowy lub wystawiony 
przez kasjera dowód KP. Dokumenty te stanowią podstawę wpisu przez kasjera otrzymanych 
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sum do księgi kontowej i księgi osobowej wychowanków. 
4. Naliczenia miesięcznego kieszonkowego dla wychowanków dokonuje kierownik internatu lub 

wyznaczona przez niego osoba. Po zaakceptowaniu przez dyrektora zakładu lista zostaje złożona 
w kasie zakładu. Wypłaty sum dla wychowanków dokonywane są na podstawie listy najpóźniej 
do dnia 30-stego każdego miesiąca. W szczególnych przypadkach, takich jak udzielenie w ciągu 
miesiąca urlopu lub przepustki wychowankowi wypiska naliczana jest indywidualnie i wypłacana 
przed wyjazdem nieletniego. Zaliczka przeznaczona jest na pokrycie kosztów podróży i pobytu w 
domu. 

5. Listę tzw. wypiski (zapotrzebowań na wypłatę gotówki z depozytu wychowanków) (wzór nr 6.2) 
przygotowuje wychowawca grupy w dwóch egzemplarzach i składa najpóźniej w terminie do 30-
go dnia każdego miesiąca w kasie zakładu. 

6. Dyrektor zakładu akceptuje do wypłaty listy wypiski w terminach do 29-go dnia każdego 
miesiąca. 

7. Wypłata przez kasjera środków pieniężnych z sum depozytowych następuje niezwłocznie po 
otrzymaniu zaakceptowanych przez dyrektora zakładu list wypiski. Odbiór zapotrzebowanych 
sum kwitują wychowawcy na liście wypiski. Wraz z gotówką wychowawcy otrzymują jeden 
egzemplarz listy wypiski. Drugi egzemplarz stanowi podstawę wpisu przez kasjera wypłaconych 
sum do księgi kontowej i księgi osobowej wychowanków. 

8. Wychowawcy prowadzą rozliczenia pobranych kwot z depozytu wychowanków według 
opracowanego formularza „Rozliczenie pobranych kwot z depozytu wychowanków” (wzór nr 6.3) 
dla każdego wychowanka osobno w okresach miesięcznych. Pobrane z kasy według listy wypiski 
oraz wydatkowane w imieniu wychowanka kwoty wychowawca zobowiązany jest wpisać na 
formularzu „Rozliczenie pobranych kwot z depozytu wychowanków” uzyskując przy każdej 
pozycji potwierdzenie przez wychowanka prawidłowości powyższych zapisów (podpis 
wychowanka). W w/w rozliczeniu wychowawcy wpisują i rozliczają kwoty otrzymane przez 
wychowanka na widzeniu w zakładzie. 

9. Po upływie miesiąca rozliczeniowego wychowawca przenosi niewykorzystaną kwotę wypiski 
danego wychowanka na formularz nowego miesiąca rozliczeniowego.  

10. Zmiana wychowawcy odpowiedzialnego za rozliczenia kwot pobranych z wypisek nastąpić może 
po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Przekazanie niewykorzystanych kwot wypisek odbywa 
się protokolarnie następnemu wychowawcy (wzór nr 6.4). W przypadku zmiany grupy przez 
wychowanka przekazanie rozliczenia danego wychowanka odbywa się protokolarnie 
następnemu wychowawcy (wzór nr 6.4a). 

11. W terminie do 5-go dnia następnego miesiąca wychowawca przekazuje kasjerowi  
za pokwitowaniem (wzór nr 6.5) „Rozliczenia pobranych kwot z depozytu wychowanków” za 
miesiąc ubiegły oraz protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nierozliczonych wypisek i kluczy do 
sejfu. 

12. W przypadku zwolnienia wychowanka z zakładu kasjer wypłaca całą pozostałą gotówkę 
uwidocznioną na koncie osobowym wychowanka za pokwitowaniem (wzór nr 6.6) lub wysyła 
pocztą na adres domowy. Pokwitowanie odbioru gotówki przez wychowanka i przekaz pocztowy 
stanowią podstawę wpisu przez kasjera wypłaconych sum do księgi kontowej i księgi osobowej 
wychowanków. Koszty przekazu ponosi zakład. 

13. Przy przeniesieniu wychowanka do innego zakładu lub schroniska kasjer dokonuje niezwłocznego 
przekazania depozytu gotówkowego przekazem pocztowym do miejsca pobytu nieletniego. 

14. Zapisy w księdze kontowej i księdze osobowej wychowanków oraz na wszystkich dokumentach 
rozliczeniowych powinny być dokonywane czytelnie. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek 
wycieranie, wyskrobywanie lub zamazywanie korektorem omyłkowych zapisów. Omyłkowy zapis 
należy przekreślić tak, aby można go było odczytać i wpisać prawidłowy, zgodnie z zasadami 
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określonymi w przepisach ustawy o rachunkowości. Osoba dokonująca poprawki powinna obok 
wniesionej poprawki umieścić swój podpis i datę dokonania tej czynności. 
 

V. KONTROLA 

1. Kasjer dokonuje kontroli otrzymanych od wychowawców formularzy „Rozliczenia pobranych 
kwot z depozytu wychowanków” poprzez sprawdzenie zgodności kwot wypisków z księgi 
osobowej z rozliczeniem otrzymanym od wychowawcy; sprawdzenie zgodności wyliczenia salda 
oraz sprawdzenie zgodności przeniesień salda z końca miesiąca na następny miesiąc. 

2. Główny księgowy ma obowiązek raz na kwartał przeprowadzić kontrolę ewidencji depozytów 
pieniężnych wychowanków. 

 

 /-/ Andrzej Swakowski 
Dyrektor ZP w Nowem, X. 2019 


