
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA  ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY 
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH 

 
 

 

STUDIA PODYPLOMOWE  

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 
 

Cel studiów: rozwój kompetencji słuchacza niezbędnych do pracy w działach finansowo-
księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych 

zakładów budżetowych przez przekazanie aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności 
z zakresu rachunkowości budżetowej.  
 

Efekty kształcenia: po ukończeniu studiów absolwent będzie potrafił wykorzystywać 
posiadaną wiedzę z zakresu gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów 

publicznych, ogólnych i szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, sporządzania 
sprawozdania finansowego i sprawozdań budżetowych, analizy finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego, budowy polityki rachunkowości i innych procedur związanych 

z organizacją rachunkowości budżetowej. 
 

Adresaci: studia kierowane są do osób pracujących w działach finansowo-księgowych 
państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych, w tym urzędów jednostek samorządu 
terytorialnego praz samorządowych zakładów budżetowych. Studia przeznaczone są również dla 

osób, które w przyszłości planują pracę w wyżej wymienionych jednostkach oraz absolwentów 
studiów ekonomicznych i prawniczych. 
 
Czas trwania: 2 semestry - 172 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-
niedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.  

 

Opłata za studia: opłata za studia wynosi 3200 zł (możliwa płatność w dwóch ratach po 1600 zł). 

Kandydaci na studia składają: 

- podanie o przyjęcie na studia, 

- ankietę kandydata, 

- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego oryginał do wglądu, 

- jedną aktualną fotografię, 

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł), 

- zobowiązanie kandydata do samodzielnego sfinansowania kosztów kształcenia lub oświadczenie 

pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza (jeśli pracodawca finansuje studia 

pracownikowi). 

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona                     

w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem 
"Studia Podyplomowe" 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.   
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów. 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
www.cku.pwsz.legnica.edu.pl 

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, budynek C, pokój 104 

e-mail: podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl    

 



 
 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW  
 
 

 
          I semestr 

 

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych 16 

2. Ogólne zasady rachunkowości  16 

3. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej 16 

4. Sprawozdania finansowe 16 

5. Elementy prawa 8 

6. Kontrola i audyt wewnętrzny 8 

7. 
VAT- rozliczanie i centralizacja w jednostkach oraz inne rozliczenia publiczno-

prawne 
16 

Razem: 96 

 

 

          II semestr 

 

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. Sprawozdania budżetowe i z zakresu operacji finansowych 16 

2. Elementy organizacji rachunkowości budżetowej  16 

3. Ocena sytuacji finansowej jednostek 8 

4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 8 

5. Kontrola zewnętrzna i wystąpienia pokontrolne 8 

6. Projekt praktyczny- prezentacja rozwiązań 8 

7. Seminarium 12 

Razem: 76 

 

 

 


