PROGRAM STUDIÓW

Rachunkowość budżetowa i nowoczesne zarządzanie
finansami publicznymi
A. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych i ich podział
2. Rachunkowość budżetowa a rachunkowość przedsiębiorstw – podobieństwa
i różnice
3. Zasady w rachunkowości finansów publicznych w tym prowadzenie ksiąg,
klasyfikacja budżetowa, dowody rachunkowe, wycena majątku i źródeł jego
finansowania.
4. Inwentaryzacja w sektorze budżetowym wraz z przykładami.
5. Sprawozdania finansowe i ich prezentacja. Zasady konstrukcji, rodzaje, okresy
sprawozdawcze, wzory.
6. Rachunkowość w jednostce samorządu terytorialnego (dochody, wydatki,
przychody i rozchody; konta pozabilansowe, ewidencja operacji finansowych).
7. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy oraz dotacje – szczególne rodzaje
ewidencji.
8. Problemy podatkowe w sektorze finansów publicznych.
9. Ćwiczenia zbiorcze prezentujące ewidencję księgową na wszystkich etapach
rozliczenia jednostki budżetowej.
B. Nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi z wykorzystaniem
budżetu zadaniowego
1. Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi.
2. Budżet zadaniowy, a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków
publicznych.
3. Sposoby i organizacja budżetu zadaniowego.
4. Praktyczne trudności sformułowania celów, zadań, mierników, ryzyka - ćwiczenia
5. Audyt procesu budżetowania w układzie zadaniowym.
6. Monitorowanie realizacji budżetu.
7. Badanie efektywności wydatkowania środków publicznych.
C. Kontrola zarządcza w sektorze publicznym
1. Podstawy prawne, zakres i cele kontroli zarządczej.
2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych i ich
rola.
3. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach
administracji publicznej, czyli kto odpowiada za jej realizacje.
4. Przykłady praktyczne poniesienia odpowiedzialności.

5. Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach
6. Planowanie celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w jednostce
7. Obowiązkowe dokumenty i ich moc. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
w jednostce publicznej.
8. Oszustwa finansowe i nadużycia gospodarcze oraz zestaw przypadków
praktycznych.
9. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych na tle kontroli zarządczej.
D. Zamówienia publiczne w sektorze państwowym i ich uregulowania przy
wydatkowaniu finansów publicznych
1.
2.
3.
4.
5.

Uregulowania prawne finansów publicznych.
Procesy przeprowadzania postępowań.
Zmiany w postępowaniach publicznych dotyczących zamówień.
Tworzenie Centrum Usług Wspólnych dla zamówień publicznych.
System kontroli zamówień publicznych.

E. Odpowiedzialność za procesy związane z rachunkowością budżetową
w sektorze finansów publicznych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zakres odpowiedzialności wynikająca z przepisów o rachunkowości.
Zakres odpowiedzialności płynąca z przepisów podatkowych.
Zakres odpowiedzialności w zamówieniach publicznych.
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Orzecznictwo sądowe dotyczące odpowiedzialności.

F. Wykorzystywanie informacji sprawozdawczych w kontekście RODO –
praktyczne przypadki.
G. Egzamin zewnętrzny VCC.
Liczba godzin: 180

