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Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Centrum Studiów Podyplomowych  

Nazwa studiów podyplomowych: Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Poziom 6 

Cykl kształcenia: Program studiów obowiązuje od  roku akademickiego 2022/2023 

Studia podyplomowe należą do dziedziny: Dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina (należy wskazać dyscyplinę wiodącą jeśli studia należą do więcej 

niż jednej dyscypliny): 
Ekonomia i finanse 

Liczba semestrów: 2 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180 

W tym praktyki w wymiarze: - 

Seminarium, praca końcowa/egzamin końcowy.: Plan studiów podyplomowych nie przewiduje seminarium, pracy końcowej/egzaminu końcowego. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych: 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych w planie 

studiów przedmiotów  

Łączna liczba punktów ECTS (min. 30 dla studiów 2 sem.): 34 

Kadra dydaktyczna: 

Studia podyplomowe Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa są realizowane w PANS we 

Włocławku w ramach profilu praktycznego, zatem istotnym jest, aby kadra dydaktyczna legitymowała się 

doświadczeniem zawodowym, praktycznym, zdobytym poza uczelnią wyższą. Pracownicy PANS we 

Włocławku posiadają  długoletnie doświadczenie zawodowe jako kadra dydaktyczna. Ponadto studia będą 

realizowane przy udziale praktyków z wieloletnim doświadczeniem praktycznym – znaczna część zajęć 

prowadzona będzie przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

Dokumentacja rekrutacyjna: 
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, 

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

Dodatkowe wymagania i  kwalifikacje rekrutacyjne kandydatów na studia: - 



Odniesienie do misji i strategii Uczelni: 

Realizacja studiów podyplomowych Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa wpisuje się w misję 

Uczelni i strategię jej rozwoju. Na studiach podyplomowych Finanse publiczne i rachunkowość 

budżetowa kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów edukacyjnych przy udziale 

wybitnych fachowców (teoretyków i praktyków) w celu kształtowania nowoczesnego człowiek otwartego 

na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji 

intelektualnych i zawodowych. Studia podyplomowe Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa  

przygotowują do aktywnego, świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. 

Cel studiów 

podyplomowych: 

Działania lub zadania, które potrafi wykonywać osoba 

posiadająca kwalifikację (należy określić, do czego 

przygotowują uczestników studia podyplomowe). 

Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa, absolwenci 

zdobędą specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu finansów 

publicznych, finansów samorządu terytorialnego oraz rachunkowości budżetowej,  

w szczególności jej specyfiki w jednostkach sektora finansów publicznych. W ramach prowadzonych 

zajęć znajdą się również aspekty związane z prawem podatkowym, zamówieniami publicznymi, źródłami 

finansowania działalności samorządu czy też kontrolą zarządczą. Uczestnicy będą potrafili wykorzystać 

nabytą wiedzę w praktyce podczas rozwiązywanych przykładów praktycznych, a uzyskane kompetencje 

społeczne umożliwią im satysfakcjonujące wykonywanie czynności w zespole pracowniczym i na 

samodzielnych stanowiskach. 

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji 

(należy opisać uzyskiwane przez uczestników nowe 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku 

pracy). 

Absolwenci studiów podyplomowych Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa spełniają 

warunki do pełnienia funkcji głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych  

w połączeniu z co najmniej 3-letnią praktyką w księgowości zgodnie z zapisami ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1634) - art. 54. ust. 2 pkt 5 lit. a. 

Zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione  

w kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju nowych 

technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju 

lub regionu (należy również uwzględnić opinie 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych). 

Zmieniające się realia oraz przepisy prawne wymagają od pracowników sektora finansów publicznych 

bieżącego uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, dlatego zapotrzebowanie na studia 

podyplomowe z tego zakresu jest jak najbardziej uzasadnione. 

Możliwości wykorzystania kwalifikacji (potencjalne 

miejsca zatrudnienia). 

Absolwenci studiów podyplomowych Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa są przygotowani 

do podjęcia pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności w pionach finansowo-

księgowych. Taki pion znajduje się obligatoryjnie w każdym takim podmiocie – a ich ilość w samym 

tylko województwie kujawsko-pomorskim znacząco przewyższa tysiąc. Osoby już pracujące mają zaś 

realną szansę na awans na wyższe stanowiska – zarówno kierownicze, jak też samodzielne stanowiska. 

 



 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

W procesie definiowania efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania programu studiów podyplomowych uwzględniono opinie interesariuszy, jak również wnioski z analizy 

zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: Zgodnie z planem studiów 

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

w charakterystyce 

drugiego stopnia 

wiedza 

K_W01 
ma podstawową wiedzę o procesach i zjawiskach finansowych przebiegających w sektorze finansów publicznych, ich przyczynach i 

konsekwencjach 
P6S_WG 

K_W02 
ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących między podmiotami, w tym gospodarczymi, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w 

obszarze finansów publicznych z uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa finansowego 
P6S_WG 

K_W03 
zna podstawowe zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych, analizy i rozliczania kosztów oraz sporządzania sprawozdań w jednostkach 

sektora finansów publicznych 
P6S_WG 

K_W04 
zna i rozumie metody, narzędzia i techniki pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do oceny sytuacji finansowej jednostek sektora 

publicznego, w tym techniki informatyczne 
P6S_WG 

K_W05 zna i rozumie normy i reguły prawne, organizacyjne i etyczne z zakresu finansów i rachunkowości  P6S_WK 

umiejętności 

K_U01 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zdarzeń gospodarczych w zakresie finansów publicznych i rachunkowości P6S_UW 

K_U02 potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze, ocenić rzetelność danych ekonomicznych, sporządzać analizy zjawisk i procesów finansowych P6S_UW 

K_U03 
prawidłowo posługuje się normami prawnymi, etycznymi i zawodowymi, w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu finansów 

publicznych i rachunkowości, i potrafi je uzasadnić 
P6S_KK 

K_U04 potrafi prawidłowo posługiwać się zasadami rachunkowości i sporządzać sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych P6S_UW 

K_U05 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej P6S_KK 

kompetencje społeczne 

K_K01 ma świadomość posiadanej wiedzy, rozumie potrzebę jej uzupełniania i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych P6S_UU 

K_K02 potrafi współdziałać w zespole i wypełniać powierzone zadania, odpowiednio określać hierarchię działań służących ich realizacji P6S_UO 

K_K03 przestrzega przepisów prawa i normy etyczne związane z wykonywaniem zawodu P6S_KR 

K_K04 potrafi aktywnie uczestniczyć w zespołowej realizacji przedsięwzięć finansowo-księgowych wpływających na rozwój organizacji P6S_UO 



 

Moduły/przedmioty kształcenia wraz z zakładanymi efektami uczenia się 

Moduły kształcenia Przedmioty 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

(wykłady - 

W/ 

Aktywne 

formy 

zajęć) 

- AF 

Zakładane efekty uczenia 

Formy i metody kształcenia, 

zapewniające osiągnięcie 

efektów uczenia się 

Sposób weryfikacji 

zakładanych efektów 

uczenia się osiąganych 

przez uczestnika 
Wiedza Umiejętności 

Kompetencje 

społeczne 

MODUŁ I  

KSZTAŁCENIE  

OGÓLNE 

Wprowadzenie  

do rachunkowości  

i sprawozdawczości 

finansowej 

1,5 W K_W03 K_U01  

Można wybrać 

metodę/metody z 

przygotowanej listy lub 

opisać własny sposób pracy 

ze studentami, na przykład: 

• wykład / wykład 

problemowy / wykład 

konwersatoryjny / wykład z 

prezentacją multimedialną 

• aktywne formy: analiza 

tekstów z dyskusją / metoda 

projektów (projekt 

badawczy, wdrożeniowy, 

praktyczny) / gry 

symulacyjne / praca w 

grupach / analiza zdarzeń 

krytycznych (przypadków) 

/ dyskusja / rozwiązywanie 

zadań  

• laboratoria: wykonywanie 

doświadczeń / 

projektowanie doświadczeń 

• warsztaty 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie 

bez oceny 

Analiza finansowa 1,5 W/AF K_W03 K_U04 K_K02 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie 

bez oceny 

MODUŁ II 

FINANSE 

PUBLICZNE 

Finanse samorządu 

terytorialnego w systemie 

finansów publicznych 

5,0 W/AF 
K_W01 

K_W05 
K_U04 K_K01 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną, EGZAMIN 

Dyscyplina finansów 

publicznych 
3,0 W/AF 

K_W01 

K_W02 
K_U01  

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie 

bez oceny 

Zamówienia publiczne 2,0 W/AF K_W05 K_U03 K_K03 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie 

bez oceny 

Kontrola zarządcza 2,0 AF K_W04 
K_U01 

K_U03 
K_K02 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Planowanie wieloletnie, 

równowaga budżetowa 

oraz zarządzanie długiem 

5,5 W/AF K_W05 K_U05 K_K04 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną, EGZAMIN 

Ograniczenia związane z 

długiem JST, 

postępowania naprawcze 

1,0 AF 
K_W02 

K_W05 
K_U03 K_K03 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie 

bez oceny 

Źródła finansowania 

usług publicznych i 

racjonalizacja wydatków 

1,0 W 
K_W01 

K_W04 
K_U05 K_K04 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie 

bez oceny 

Alternatywne źródła 

finansowania działalności 

samorządu 

1,0 W 
K_W01 

K_W05 
K_U05 K_K01 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie 

bez oceny 



MODUŁ III 

RACHUNKOWOŚĆ 

BUDŻETOWA 

Rachunkowość 

budżetowa JST 
3,0 AF K_W03  K_U02 K_K02 

Można wybrać 

metodę/metody z 

przygotowanej listy lub 

opisać własny sposób pracy 

ze studentami, na przykład: 

• wykład / wykład 

problemowy / wykład 

konwersatoryjny / wykład z 

prezentacją multimedialną 

• aktywne formy: analiza 

tekstów z dyskusją / metoda 

projektów (projekt 

badawczy, wdrożeniowy, 

praktyczny) / gry 

symulacyjne / praca w 

grupach / analiza zdarzeń 

krytycznych (przypadków) 

/ dyskusja / rozwiązywanie 

zadań  

• laboratoria: wykonywanie 

doświadczeń / 

projektowanie doświadczeń 

• warsztaty 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Rachunkowość 

budżetowa jednostek 

budżetowych i 

samorządowych 

zakładów budżetowych 

3,5 AF K_W03 K_U02 K_K02 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Sprawozdawczość 

budżetowa 
3,0 W/AF K_W03 K_U04 K_K04 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Podatek VAT w sektorze 

finansów publicznych 
1,0 W K_W02 K_U03 K_K03 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie 

bez oceny 



 

W

Aktywne 

formy 

zajęć

W Ć L P WT S Pz ECTS W Ć L P WT S Pz ECTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

I

1.
Wprowadzenie do rachunkowości 

i sprawozdawczości finansowej
zal./I 12 12 0 12 1,5 1,5

2. Analiza finansowa zal./I 12 4 8 4 8 1,5 1,5

Razem Moduł I. - 24 16 8 16 8 0 0 0 0 0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 3,0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

II

1.
Finanse samorządu terytorialnego w systemie 

finansów publicznych

zal.-o, 

E-I
20 12 8 12 8 5,0 5,0

2. Dyscyplina finansów publicznych zal./I 16 8 8 8 8 3,0 3,0

3. Zamówienia publiczne zal./II 16 8 8 8 8 2,0 2,0

4. Kontrola zarządcza zal.-o/II 8 8 8 2,0 2,0

5.
Planowanie wieloletnie, równowaga 

budżetowa oraz zarządzanie długiem

zal.-o, 

E-II
24 8 16 8 16 5,5 5,5

6.
Ograniczenia związane z długiem JST, 

postępowania naprawcze
zal./I 8 0 8 8 1,0 1,0

7.
Źródła finansowania usług publicznych 

i racjonalizacja wydatków
zal./II 8 4 4 4 4 1,0 1,0

8.
Alternatywne źródła finansowania działalności 

samorządu
zal./II 8 8 0 8 1,0 1,0

Razem Moduł II. - 108 48 60 20 24 0 0 0 0 0 8,0 28 36 0 0 0 0 0 12,5 20,5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

III

1. Rachunkowość budżetowa JST zal.-o./I 12 4 8 4 8 3,0 3,0

2.

Rachunkowość budżetowa jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych

zal.-o./II 16 16 16 3,5 3,5

3. Sprawozdawczość budżetowa zal.-o/I 12 4 8 4 8 3,0 3,0

4.
Podatek VAT w sektorze finansów 

publicznych
zal./II 8 8 8 1,0 1,0

Razem Moduł III. - 48 8 40 8 16 0 0 0 0 0 6,0 0 24 0 0 0 0 0 4,5 10,5

I. Razem Moduł I 24 16 8 16 8 0 0 0 0 0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 3,0

II. Razem Moduł II 108 48 60 20 24 0 0 0 0 0 8,0 28 36 0 0 0 0 0 12,5 20,5

III. Razem Moduł III 48 8 40 8 16 0 0 0 0 0 6,0 0 24 0 0 0 0 0 4,5 10,5

Ogółem w programie: 180 72 108 44 48 0 0 0 0 0 17,0 28 60 0 0 0 0 0 17,0 34,0

LEGENDA:

W- wykład

Ć - ćwiczenia audytoryjne

L - ćwiczenia laboratoryjne

P - projekty

WT - warsztaty

S - seminarium/proseminarium

Pz - praktyka zawodowa

1. 1.

2. 2.

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WŁOCŁAWKU

 PLAN 2 - SEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa

STUDIA STACJONARNE / NIESTACJONARNE: od roku akademickiego 2022/2023

Lp. Moduły / przedmioty

Forma i 

termin 

zaliczenia

Liczba godzin dydaktycznych

Razem

w tym:
1 rok

Razem 

ECTS 

I II

MODUŁ I. Kształcenie ogólne

MODUŁ II. Finanse publiczne

MODUŁ III. Rachunkowość budżetowa

Lata i semestry studiów

Wykaz egzaminów w poszczególnych semestrach

I rok

Poszczególne moduły razem:

II semestrI semestr

Finanse samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych Planowanie wieloletnie, równowaga budżetowa oraz zarządzanie długiem


