
 
 
 

 

Cel szkolenia: 

 

Zaprezentowanie uczestnikom 

szkolenia szczególnych zasad 

gospodarowania środkami 

pieniężnymi w obrocie 

gotówkowym i bezgotówkowym 

w jednostkach samorządu 

terytorialnego oraz 

samorządowych jednostkach 

organizacyjnych. 

 

Adresaci: 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla 

głównych księgowych i 

pracowników działów 

(wydziałów/referatów) 

finansowo – księgowych 

jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek 

budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 08 MAJA 2023 r. 
 

GOSPODARKA KASOWA, RACHUNKI BANKOWE I KARTY 

PŁATNICZE W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ 

SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Ogóle zasady rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i 

bezgotówkowych) w jednostkach samorządu terytorialnego i 

samorządowych jednostkach organizacyjnych. 

2. Zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych: 

dochody i wydatki budżetowe, należności i zobowiązania, obrót 

gotówkowy, rachunki płatnicze, karty płatnicze. 

3. Zasady ustalenia pogotowia kasowego – nowe przepisy. 

4. Dokumentacja obrotu kasowego: rodzaje dokumentów 

kasowych, wymogi formalne i poprawianie błędów. 

5. Rachunkowość środków pieniężnych: wycena, ewidencja, 

inwentaryzacja. 

6. Aktualne zabezpieczenia banknotów w Polsce. 

7. Zasady przechowywanych środków pieniężnych w kasie i 

podczas transportu. 

8. Zatrzymanie fałszywych znaków pieniężnych. 

9. Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych. 

10. Odpowiedzialność materialna i karna kasjera. 

11. Rachunki bankowe w jednostkach samorządu terytorialnego i 

samorządowych jednostkach organizacyjnych - podstawowe 

założenia, ewidencja, inwentaryzacja. 

12. Gospodarka finansowa i rachunkowość w zakresie kart 

płatniczych. 

13. Gotówka w kasie, środki pieniężne na rachunkach bankowych 

oraz karty płatnicze w sprawozdaniach budżetowych. 

14. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie 

gospodarki środkami pieniężnymi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 08 maja 2023 r.  

Początek szkolenia: 09.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:  
 

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni 

ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości 

budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych 

artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów 

naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz 

samorządowych zakładów budżetowych. 

 

Cena: 390 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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