
 
 

 

Cel szkolenia: 

 

Zapoznanie uczestników szkolenia z 

wymogami prawnymi w kontekście 

szeroko rozumianej gospodarki 

kasowej i druków ścisłego 

zarachowania w roku 2022. 

Szczególna uwaga poświęcona 

będzie  organizacji obrotu bez, jak i 

gotówkowego, ewidencji, 

odpowiedzialności, a także zasad 

kontroli oraz inwentaryzacji kasy i 

druków ścisłego zarachowania, z 

uwzględnieniem obostrzeń 

wynikających z przepisów o Covid - 

19. Omówione też będą działania, 

jakie należy podjąć w przypadku 

likwidowania, kradzieży, zaginięcia 

czy zgubienia druków ścisłego 

zarachowania, czy też 

nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia kasy i sposoby ich 

zapobiegania.. 

 

Korzyści ze szkolenia:  

 

Uzyskanie/usystematyzowania  

wiedzy na temat gospodarki kasowej 

oraz druków ścisłego zarachowania 

na podstawie obowiązujących 

przepisów. Uczestnicy otrzymają 

obszerne materiały z przykładami 

rozwiązań  sytuacji problemowych i 

sposobu księgowania, a także 

przykładowe oświadczenia, 

upoważnienia, wzory rejestrów i 

protokołów, oraz przykładowe 

instrukcje – kasową i w sprawie 

druków ścisłego zarachowania. 

 

Adresaci: 

 

Kierownicy, główni księgowi, 

kasjerzy i pracownicy ich 

zastępujący oraz inni pracownicy 

merytoryczni (np. intendenci, 

kierownicy gosp. czy pracownicy 

sekretariatów) jednostek sektora 

finansów publicznych, którym 

kierownik jednostki powierzył 

obowiązki i odpowiedzialność w 

zakresie gospodarki kasowej i 

drukami ścisłego zarachowania. 
 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 27 MAJ 2022 r. 
 

GOSPODARKA KASOWA I DRUKI ŚCISŁEGO 

ZARACHOWANIA W ROKU 2022 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki 

kasowej w jednostce. 

2. Odpowiedzialność kasjera – procedury przyjmowania i 

przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej. 

3. Podstawowa dokumentacja kasowa – wystawianie, 

przyjmowanie, ewidencja i rozliczanie przychodów 

i rozchodów – przykładowe księgowania. 

4. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania  

zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe – przykładowe 

księgowania). 

5. Pogotowie kasowe – zasady funkcjonowania, ewidencja i 

rozliczanie. 

6. Pomieszczenie kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie. 

7. Ewidencja środków pobranych, a nieodebranych przez 

upoważnioną osobę. 

8. Formy, zasady i terminy pobierania opłaty targowej. 

9. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby 

uprawnione, sposób dokumentowania. 

10. Inwentaryzacja kasy – niedobory/nadwyżki, sposób 

postępowania, przykłady księgowań różnic 

inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół. 

11. Inwentaryzacja kasy w czasie COVID – 19 (warunki zmiany 

metody inwentaryzacji). 

12. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 

13. Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby 

ich zapobiegania. 

14. Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego 

zarachowania. 

15. Rodzaje druków ścisłego zarachowania (czeki, arkusze spisu 

z natury, kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, opłaty 

targowe, KP, KW, itp.). 

16. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania – terminy, 

metody, częstotliwość i przykładowe zarządzenie. 

17. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę 

drukami ścisłego zarachowania. 

18. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania 

(stałe/jednorazowe). 

19. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego 

zarachowania. 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 27 maj 2022 r.  

Początek Szkolenia: 09.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków 

ścisłego zarachowania. 

21. Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, 

zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania. 

22. Podstawy prawne.   

23. Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami 

ścisłego zarachowania. 

24. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej. 

25. Dyskusja. 

 

Prowadzący:  
 

Specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w 

jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów, praktyk, 

szkoleniowiec w dziedzinie finansów publicznych oraz 

rachunkowości.  

 

Cena: 330 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –  

dostępna pod każdym tematem szkolenia 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 
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