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Grupa przedmiotów

Nazwa przedmiotu1):

i Rachunkowość, 2 stopień

3

ECTS 2)

Rachunkowość jednostek sektora publicznego
3)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski : Public Sector Entities Accountancy
Kierunek studiów4):

Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5):
6)

Prowadzący zajęcia :
7)

Jednostka realizująca :

Dr Mirosław Machnacki
Dr Mirosław Machnacki
Wydział Nauk Ekonomicznych , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

SW

2

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Celem przedmiotu jest:
-zapoznanie studenta ze specyficznymi cechami i organizacją rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
Założenia i cele przedmiotu12):

- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami rachunkowości budżetu
- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych
- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami rachunkowości zakładów budżetowych
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

niestacjonarne)

20

12

10

6

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

eksperyment

T

gry symulacyjne

studium przypadku

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
konsultacje

indywidualne projekty studenckie
T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Organizacja rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (zasady rachunkowości budżetowej; obieg i kontrola dokumentów; zasady inwentaryzacji w
jednostkach publicznych; zakładowy plan kont). Rachunkowość budżetu (plan kont dla budżetu; zasady funkcjonowania kont dla budżetu) Zasady funkcjonowania
kont jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych (ewidencja aktywów; ewidencja pasywów; koszty według rodzaju i ich rozliczenie; koszty według
typów działalności ich rozliczenie; produkty; przychody i koszty ich uzyskania; fundusze, rezerwy i wynik finansowy). Sprawozdawczość budżetowa (ogólne
zasady sporządzania sprawozdań budżetowych; wpływ zasady kasowej i memoriałowej na sprawozdawczość budżetową).

Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Szczegółowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych (ewidencja aktywów i pasywów; ewidencja dochodów i wydatków; ewidencja kosztów i przychodów;
zasady ustalania i podziału wyniku finansowego; zasady ewidencji inwestycji). Szczegółowe zasady rachunkowości zakładów budżetowych (ewidencja kosztów i
przychodów; wynik finansowy i jego podział; rozliczenie z budżetem). Rachunkowość podatków i opłat (rachunkowość organów podatkowych a budżet; zasady
funkcjonowania kont dla ewidencji podatków i opłat a rachunkowość budżetowa; ewidencja podatków i opłat).

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

Podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa
Znajomość podstawowych zasad rachunkowości , makro i mikroekonomi.
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Wydział Nauk Ekonomicznych
01 - potrafi scharakteryzować cech i organizację rachunkowości
jednostek sektora publicznego

i Rachunkowość, 2 stopień

05 -

02 - potrafi opisać zasady księgowego ujęcia operacji gospodarczych w
06 jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - potrafi wykorzystać wiedzę do księgowań od bilansu otwarcia do
07 bilansu zamknięcia zdarzeń w jednostkach sektora publicznego
04 -potrafi opracować i analizować sprawozdania jednostek sektora
publicznego
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
"01", "02"

inne..

inne…

inne..
T

imienne karty oceny studenta

złożone projekty

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…

inne..

Element oceny
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Waga w %
30%

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
40%

T
T

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin pisemny

"02", "03"

test komputerowy

egzamin ustny

okresowe prace pisemne

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

"02", "03"

08 -

30%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Winiarska K. Kaczurak-Kozak M. 2011. Rachunkowość budżetowa. Oficyna a Wolters Kluwer business
2. Paliga M, 2009. Rachunkowość budżetowa: wybrane zagadnienia z zadaniami. Wyższa Szkoła Zarządzania i Markietingu w Sosnowcu
b) uzupełniająca
3. Gąsiorek K., 2007. Sprawozdawczość budżetowa. Infor, Warszawa
4. Augustowska M., 2011. Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. ODDK, Gdańsk
5. Zysnarska A., 2008. Rachunkowość sektora finansów publicznych. ODDK, Gdańsk
6. Rachunkowość budżetowa -czasopismo. INFOR
7.
8.
UWAGI24):
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