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1. Ogólna charakterystyka studiów 
 

1.1. Podstawowe informacje 
 

Czas trwania studiów: 

• liczba semestrów dwa 

• liczba godzin 180 

Liczba punktów ECTS 30 

Wiodąca dyscyplina naukowa ekonomia i finanse 

Pozostałe dyscypliny naukowe nauki o zarządzaniu i jakości 

 

1.2. Koncepcja kształcenia 
 

Cel studiów: 
Celem Studiów Podyplomowych „Rachunkowość budżetowa” jest nabycie wiedzy i umiejętności między 

innymi w zakresie: 
 rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora 

finansów publicznych; 
 rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych; 
 przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych; 
 ewidencji na kontach księgowych; 
 systemu podatkowego w Polsce; 

 analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego; 
 sporządzania i czytania sprawozdań finansowych; 
 audytu i kontroli wewnętrznej; 
 zamówień publicznych; 
 partnerstwa publiczno-prywatnego; 
 budżetowania zadaniowego; 

 stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. 
 

Adresatami studiów podyplomowych „Rachunkowość budżetowa” są: 
Osoby, które chcą zaktualizować, nabyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości 
budżetowej, systemu podatkowego i aspektów prawnych funkcjonowania jednostek sektora finansów 
publicznych w Polsce. 
 

Kryteria kwalifikacji: 
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych. Podstawowym warunkiem 
ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe „Rachunkowość budżetowa” jest posiadanie dyplomu 
ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny). 
 
Kryteria naboru: 
Kryteria kwalifikowania kandydatów na studia podyplomowe oraz procedura ewentualnego 

postępowania kwalifikacyjnego są określone w Regulaminie Studiów Podyplomowych prowadzonych 
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie (Załącznik do Uchwały nr 308/VI/II/2019 Senatu 
PWSZ w Koninie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych). 

 

2. Efekty uczenia się 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

W – kategoria wiedzy 

U –  kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

 

Symbol 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych w zakresie 

„Rachunkowość budżetowa” 

Absolwent studiów podyplomowych: 

Odniesienie do efektów 

wg PRK (na poziomie 

6, 7 lub 8) 

WIEDZA – ZNA I ROZUMIE: 

W01 wskazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy kluczowych aktów 

prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek sektora finansów 

publicznych oraz rozumie zasady ich funkcjonowania 

w gospodarce rynkowej. 

P7S_WG 
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W02 zna i opisuje systemy rachunkowości. Charakteryzuje system 

rachunkowości budżetowej, posługuje się fachową terminologią 

związaną z wyceną aktywów i pasywów, dochodami i wydatkami, 

rozumie zasady (politykę) rachunkowości. 

P7S_WG 

W03 opisuje elementy sprawozdania, rozumie istotę i znaczenie 

sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. 

P7S_WG 

W04 charakteryzuje zadania realizowane przez jednostki sektora 

finansów publicznych. Rozumie istotę funkcjonowania sektora 

finansów publicznych i jego związki z innymi sektorami 

gospodarki. 

P7S_WG 

P7S_WK 

W05 rozróżnia i charakteryzuje podatki, opłaty i inne obciążenia 

wynikające z działalności jednostek sektora finansów publicznych. 

P7S_WG 

W06 charakteryzuje audyt wewnętrzny i kontrolę zarządczą 

w jednostkach sektora finansów publicznych. Rozumie istotę 

i znaczenie audytu i kontroli zarządczej.   

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI – POTRAFI: 

U01 wycenia składniki bilansowe i wynikowe, ewidencjonuje operacje 

gospodarcze, sporządza i interpretuje sprawozdanie finansowe w 

ramach systemu rachunkowości budżetowej i finansowej. 

P7S_UW 

U02 podejmuje decyzje na podstawie informacji pochodzących 
z systemu rachunkowości i inne decyzje organizacyjne w ramach 
realizacji zadań jednostek sektora finansów publicznych. 

P7S_UW 

P7S_UK 

U03 zarządza informacjami finansowymi i niefinansowymi uzyskanymi 
w ramach funkcjonowania sektora finansów publicznych 
i realizowania powierzonych temu sektorowi zadań. 

P7S_UW 

 

U04 umiejętnie posługuje się kluczowymi dla jednostek sektora 
finansów publicznych przepisami prawa. Interpretuje przepisy 

prawa. 

P7S_UW 

U05 potrafi pracować w zespole świadomie wykorzystując potencjał 
intelektualny i emocjonalny członków zespołu. 
 

P7S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – JEST GOTÓW DO: 

K01 wykazuje odpowiedzialność za informacje pochodzące z systemu 
rachunkowości i systemu finansów publicznych w aspekcie 
prawnym, ekonomicznym i etycznym. Jest gotów do korzystania z 
doświadczenia ekspertów w sytuacjach problemowych. 

P7S_KK 

K02 wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na podstawie 
informacji pochodzących z systemu rachunkowości budżetowej.  

P7S_KK 

P7S_KO 

K03 rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i 

osobistych oraz posiada umiejętność komunikowania się z 

otoczeniem. 

P7S_KR 

 

3. Plan studiów 
 

Lp. Przedmiot 
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I II 
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1. Wprowadzenie do rachunkowości Zo 5  5  5   1  

2. Wprowadzenie do finansów publicznych Zo 15  15  15   2  

3. Organizacja rachunkowości budżetowej Zo 10  10  10   2  

4. 
Rachunkowość jednostek samorządu 

terytorialnego 
E 20 6 14 6 14   4  

5. 
Rachunkowość samorządowych jednostek i 

zakładów budżetowych 
E 20 6 14 6 14   4  
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6. 
Kodeks postępowania administracyjnego i 

Ordynacja podatkowa 
Zo 15  15  15   2  

7. 
Zobowiązania podatkowe w sferze 

budżetowej 
Zo 10  10    10  2 

8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa E 15 5 10   5 10  3 

9. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych Zo 15  15    15   

10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza E 15 5 10   5 10  3 

11. 
Rachunkowość zarządcza jednostek sektora 

finansów publicznych 
Zo 10  10    10  2 

12. Partnerstwo publiczno-prywatne Zo 10  10    10  1 

13. Zamówienia publiczne Zo 10  10    10  2 

14. Budżet zadaniowy Zo 10  10    10  2 

Ogółem 180 22 158 
12 73 10 85 15 15 

85 95 30 
          

E - egzamin 
          

Zo - zaliczenie z oceną           
 

4. Treści programowe przedmiotów 
 

Lp. Przedmiot 

1. Wprowadzenie do rachunkowości 

Przedmiot ma charakter wprowadzający do systemu rachunkowości jako systemu 

informacyjnego. Słuchacze poznają typologię rachunkowości, jej naczelne zasady i funkcje oraz 

podstawowe kategorie ekonomiczne, którymi posługuje się system rachunkowości. Przybliżone 

zostaną przepisy prawne regulujące funkcjonowanie rachunkowości w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem jednostek sektora finansów publicznych. Zostaje wprowadzone pojęcie etyki 

w rachunkowości. 

2. Wprowadzenie do finansów publicznych 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• miejsce finansów publicznych w nauce finansów i systemie finansowym państwa; 

• podstawy prawne funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych;  

• budżet państwa, procedura budżetowa, wykonanie budżetu; 

• dochody budżetowe, system podatkowy, pozostałe dochody; 

• wydatki budżetowe, deficyt budżetowy, dług publiczny; 

• gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego; 

• podstawy efektywnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 

3. Organizacja rachunkowości budżetowej 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• pojęcie, zakres i znaczenie polityki rachunkowości; 

• pojęcie i zakres organizacji rachunkowości; 

• organizacja system informacyjnego rachunkowości (zakładowy plan kont, klasyfikacja 

budżetowa, dokumentacja operacji gospodarczych, księgi rachunkowe, zasady ewidencji 

księgowej, inwentaryzacja); 

• organizacja działu rachunkowości  

4. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• charakterystyka budżetu jednostek samorządu terytorialnego; 

• plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

• ewidencja i wycena wybranych obszarów rachunkowości jednostek samorządu 

terytorialnego (środki pieniężne, kredyty, pożyczki, rozrachunki i rozliczenia, dochody 

i wydatki budżetowe, wynik wykonania budżetu).  

5. Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• charakterystyka samorządowej jednostki i zakładu budżetowego; 

• plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 
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• ewidencja i wycena wybranych obszarów rachunkowości samorządowych jednostek 

i zakładów budżetowych (aktywa trwałe, środki pieniężne, rozrachunki i rozliczenia, 

materiały i towary, koszty rodzajowe, koszty według typów działalności, produkty, 

przychody, dochody i koszty, fundusze, rezerwy, wynik finansowy). 

6. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• przepisy prawa na podstawie Kpa i Op – zakres obowiązywania, strona, doręczenia, 

wezwania, terminy; 

• postępowanie administracyjne na podstawie Kpa i Op; 

• postanowienie i decyzja na podstawie Kpa i Op; 

• skargi i wnioski na podstawie Kpa; 

• kontrola podatkowa i tajemnica skarbowa na podstawie Op; 

• wymiana informacji o podatnikach na podstawie Op. 

7. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• pojęcie i zakres zobowiązań podatkowych w finansach publicznych i budżecie; 

• przepisy regulujące zobowiązania podatkowe w budżecie, terminy zobowiązań; 

• deklaracje podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy; 

• ewidencje do rozliczenia podatku; 

• zamykanie okresu rozliczeniowego. 

8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• charakterystyka sprawozdań budżetowych; 

• wzory wybranych sprawozdań budżetowych (sporządzanie i interpretacja); 

• charakterystyka sprawozdań finansowych; 

• wzory wybranych sprawozdań finansowych (sporządzanie i interpretacja). 

9. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• prawne aspekty podatku VAT; 

• zakres i podmiot podatku VAT; 

• obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki podatku VAT; 

• zasady obliczania podatku VAT, unikanie opodatkowania, procedury szczególne podatku 

VAT,  

• podatek Vat w przykładach i zadaniach. 

10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym i sektorze finansów 

publicznych; 

• charakterystyka i rola audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 

w świetle polskiego ustawodawstwa; 

• kontrola zarządcza, rola audytu wewnętrznego w ocenie systemu kontroli zarządczej; 

• rachunkowość zarządcza i controlling jako narzędzia wspomagające system kontroli 

zarządczej; 

• rola komitetu audytu w kształtowaniu audytu wewnętrznego w spółce publicznej; 

• kodeks etyki audytora. 

11. Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• założenia rachunkowości zarządczej w sektorze finansów publicznych; 

• narzędzia rachunkowości zarządczej; 

• raportowanie wyników w systemie rachunkowości zarządczej. 

12. Partnerstwo publiczno-prywatne 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• pojęcie, istota i zakres partnerstwa publiczno-prywatnego; 

• partnerstwo publiczno-prywatne jako innowacyjna forma realizacji zadań w sektorze 

publicznym oddziałująca na ich przebieg; 
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• pozaustawowe formy współpracy międzysektorowej w procesie realizacji zadań 

publicznych; 

• przegląd zadań publicznych realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; 

• analiza wybranego przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego. 

13. Zamówienia publiczne 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• ustawa Prawo zamówień Publicznych – istota i zasady udzielania zamówień; 

• podmiot, przedmiot oraz przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne; 

• ogólna analiza trybów udzielania zamówień; 

• umowy zawierane w zakresie zamówień publicznych; 

• środki ochrony prawnej. 

14. Budżet zadaniowy 

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak: 

• regulacje prawne budżetu zadaniowego, jego istota i zadania; 

• zasady tworzenia budżetu zadaniowego; 

• budżet zadaniowy jako narzędzie kontroli zarządczej. 

 

 

 



5. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Efekty 

uczenia się 
Przedmioty Metody kształcenia Metody oceny 

W01 

Wprowadzenie do rachunkowości 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków 
Zaliczenie pisemne w formie testu 

Wprowadzenie do finansów publicznych Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Kodeks postepowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

tekstów z dyskusją, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Podatek VAT w sferze finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 
Zaliczenie w formie pisemnej  

Budżet zadaniowy Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

W02 

Wprowadzenie do rachunkowości 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków 
Zaliczenie pisemne w formie testu 

Organizacja rachunkowości budżetowej 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań  

Zaliczenie w formie pisemnej 

W03 

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

W04 
Wprowadzenie do finansów publicznych  Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków 
Zaliczenie pisemne w formie testu 

Partnerstwo publiczno-prywatne Prezentacja i dyskusja, analiza Zaliczenie pisemne w formie testu 
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przypadków. 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 
Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Egzamin 

Zamówienia publiczne Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

W05 

Wprowadzenie do finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków 
Zaliczenie pisemne w formie testu 

Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Podatek VAT w sferze finansów publicznych Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

W06 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, praca w zespołach 

Egzamin 

Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych Prezentacja i dyskusja, 
rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

U01 

Wprowadzenie do rachunkowości 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Organizacja rachunkowości budżetowej 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 

grupach 

Egzamin 

Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

U02 

Wprowadzenie do finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Organizacja rachunkowości budżetowej 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie pisemne w formie testu 
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Podatek VAT w sektorze finansów publicznych Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, 
rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

U03 

Wprowadzenie do finansów publicznych Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 

grupach 

Egzamin 

Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 
Zaliczenie pisemne w formie testu 

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych Prezentacja i dyskusja, 
rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

Budżet zadaniowy 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 
Zaliczenie w formie pisemnej 

Partnerstwo publiczno-prywatne Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków. 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Zamówienie publiczne 
Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

tekstów z dyskusją, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 
Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Egzamin 

U04 

Wprowadzenie do finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

tekstów z dyskusją, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Podatek VAT w sektorze finansów publicznych Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Prezentacja i dyskusja, analiza Egzamin 
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przypadków, praca w zespołach 

Partnerstwo publiczno-prywatne 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków. 
Zaliczenie pisemne w formie testu 

Zamówienia publiczne Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Budżet zadaniowy 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 
Zaliczenie w formie pisemnej 

U05 

Organizacja rachunkowości budżetowej 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

tekstów z dyskusją, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Egzamin 

Budżet zadaniowy 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 
Zaliczenie w formie pisemnej 

Zamówienia publiczne Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

K01 

Wprowadzenie do rachunkowości 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków 
Zaliczenie pisemne w formie testu 

Wprowadzenie do finansów publicznych Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Organizacja rachunkowości budżetowej 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 

zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 

grupach 

Egzamin 

Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa Prezentacja i dyskusja, analiza Zaliczenie pisemne w formie testu 
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tekstów z dyskusją, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 
Zaliczenie pisemne w formie testu 

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 
Zaliczenie w formie pisemnej 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Egzamin 

Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, 
rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

Budżet zadaniowy Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

Zamówienia publiczne 
Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Partnerstwo publiczno-prywatne Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków. 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

K02 

Wprowadzenie do rachunkowości Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Organizacja rachunkowości budżetowej 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 

zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 
Zaliczenie pisemne w formie testu 

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 

grupach 

Egzamin 

Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

K03 

Wprowadzenie do rachunkowości Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Wprowadzenie do finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków 
Zaliczenie pisemne w formie testu 

Organizacja rachunkowości budżetowej Prezentacja i dyskusja, 
rozwiązywanie zadań, praca w 

Zaliczenie pisemne w formie testu 
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zespołach 

Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

tekstów z dyskusją, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 
Prezentacja i dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca w 
grupach 

Egzamin 

Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 
Zaliczenie w formie pisemnej 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Egzamin 

Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych Prezentacja i dyskusja, 
rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

Budżet zadaniowy 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 

Zaliczenie w formie pisemnej 

Zamówienia publiczne Prezentacja i dyskusja, analiza 
przypadków, praca w zespołach 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

Partnerstwo publiczno-prywatne 
Prezentacja i dyskusja, analiza 

przypadków. 

Zaliczenie pisemne w formie testu 

 

 


