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1.Wymagania wstępne 

Niezbędne kompendium wiedzy z mikroekonomii, makroekonomii, prawa, podstaw zarzadzania. 

2. Program przedmiotu 

1. Uregulowania prawne, zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości budŜetowej 
2. Zasady szczególne rachunkowości budŜetowej  
3. Polityka rachunkowości w jednostkach budŜetowych 
4. Zasady ewidencji wykonania budŜetu, bilans z wykonania budŜetu 
5. Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budŜetowych  
6. Wycena i ewidencja aktywów trwałych i zapasów w jednostkach budŜetowych 
7. Wycena i ewidencja rozrachunkowa i rozliczeń 
8. Klasyfikacja i ewidencja kosztów i Przechodów, ustalanie wyniku finansowego 
9. Fundusze jednostki budŜetowej 
10. Układ i treść sprawozdania finansowego jednostki budŜetowej 
11. Rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań budŜetowych 
12. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości w jednostkach budŜetowych 
 

3. Metodyka zajęć 

Innowacyjne metody prowadzenia zajęć. Wykład autorski wzbogacany przykładami z praktyki gospodarczej.       

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 

 1. Poznanie i zrozumienie istoty i zasad rachunkowości budŜetowej, w tym kategorii związanych z realizacja 
budŜetu i planów finansowych jednostek budŜetowych 

2. Nabycie umiejętności identyfikacji i ewidencji operacji związanych z realizacja budŜetu, planowa 
finansowych jednostek budŜetowych oraz ujęciem majątku , rozliczę oraz wyniku finansowego tych jednostek 

3. Opanowanie zasad sporządzania i interpretacji podstawowych sprawozdań budŜetowych i sprawozdania 
finansowego jednostek budŜetowych 

Wykaz literatury podstawowej     (do 4 pozycji) 

1. K. Winiarska, M. Kaczurak- Kozak, Rachunkowość budŜetowa, Oficyna Wolters Kluwer, Krakow 2007, 
2. Zysnarska A. Rachunkowość sektora finansów publicznych, oddk, Gdańsk 2008 
3. Gąsiorek K., Sprawozdawczość budŜetowa, Ifnor, Warszawa 2007 

Wykaz literatury uzupełniającej     (do 4 pozycji) 

1. Augustowaka M. , Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budŜetowych, ich 
gospdarstw pomocniczych oraz zakładów budŜetowych, wydanie XI, oddk Gdańsk 2008 

2. "Rachunkowść BudŜetowa"- czasopismo 
3. "Finanse Publiczne"- czasopismo 
4. "Poradnik rachunkowści budŜetowej"-  


