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Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w biznesie 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU 

1. Nazwa przedmiotu: 

j. polski: Rachunkowość i sprawozdawczość 
finansowa w biznesie 

j. angielski: Financial accounting and reporting in 
business 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS:  4 

Forma zaliczenia przedmiotu: E 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr hab. Małgorzata Rówińska- Kráľ , prof. UE 

Ćwiczenia: mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka 

Laboratorium:  - 

Egzaminator:  dr hab. Małgorzata Rówińska- Kráľ , prof. UE 

7. Katedra prowadzącego: zajęcia prowadzone przez praktyka spoza UE 

 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 18 

ćwiczenia ----------------------------- 12 

lektoraty ----------------------------- - 

laboratoria ----------------------------- - 

seminarium ----------------------------- - 

proseminarium ----------------------------- - 

inne ----------------------------- - 

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

    X   Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 

 Do wyboru 



12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: Znajomość podstawowych kategorii z zakresu finansów i rachunkowości. 

13. Cele przedmiotu: 

− przedstawienie wiedzy na temat zasad prezentowania informacji w sprawozdaniu finansowym z 
uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych rachunkowości; 

− przedstawienie wiedzy dotyczącej modeli wyceny bilansowej i finansowymi konsekwencjami ich 
zastosowania; 

− rozwijanie umiejętności  w zakresie wykorzystania zasad rachunkowości do poprawnego sporządzania 
sprawozdania finansowego (obejmującego odpowiednie jego elementy); 

− wypracowanie umiejętności czytania sprawozdania finansowego. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną z 
wykorzystaniem studiów 
przypadku 

 ---------- 18 

2. Analiza przypadków  ---------- 4 

3. Rozwiązywanie zadań  ---------- 8 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek i konspektów 
z zajęć 

 ---------- 25 

2. Rozwiązywanie zadań  ---------- 20 

3. Studia literatury  ---------- 25 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 

Egzamin (E) = 2 

Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: 

wycena bilansowa, koszt historyczny, wartość godziwa, przychody, koszty, sprawozdanie finansowe 

 

16. Treść przedmiotu: 

− regulacje prawne rachunkowości; zasady prowadzenia rachunkowości; 

− sprawozdanie finansowe jako finalny efekt przetwarzania informacji w rachunkowości; 



− struktura sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych; 

− kategorie wyceny aktywów i pasywów; 

− modele wyceny bilansowej i ich zastosowanie; 

− sprawozdawcze skutki wyceny w koszcie historycznym; 

− sprawozdawcze skutki wyceny w wartości godziwej; 

− sprawozdawcze odzwierciedlenie wyniku działalności jednostki. 

 

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03 Zna i rozumie metody i narzędzia, jakimi 
posługuje się rachunkowość, zna ich 
zastosowanie praktyczne prowadzące do 
sporządzania sprawozdania finansowego. 

Kolokwium  

Egzamin 

Praca 
egzaminacyjna,  

kolokwialna 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi formułować i rozwiązywać 
złożone problemy dotyczące doboru 
narzędzi polityki rachunkowości 
jednostek gospodarczych, w tym modeli 
wyceny i ich skutków sprawozdawczych 
poprzez umiejętne posługiwanie się 
regulacjami prawnymi. 

Zadania sytuacyjne 

Kolokwium 

Egzamin 

 

Praca 
egzaminacyjna,  

kolokwialna 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy związane 
z wyceną bilansową w rachunkowości, 
poszukuje ich rozwiązań posługując się 
zdobytą wiedzą i umiejętnościami, w tym 
wykorzystując regulacje prawne 
rachunkowości, a w przypadku trudności 
z samodzielnym rozwiązaniem problemu 
jest gotów do zasięgania opinii 
ekspertów. 

Praca studentów na 
zajęciach 

Zadania sytuacyjne 

Kolokwium  

Egzamin 

Praca 
egzaminacyjna,  

kolokwialna 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Pisemne kolokwium z 
ćwiczeń 

Kolokwium obejmujące część 
teoretyczną i zadania do 
rozwiązania  

40% 

2. Egzamin pisemny Egzamin obejmujący cześć 
teoretyczną (test 
jednokrotnego wyboru) oraz 2 
zadania do rozwiązania. 

60% 



Warunkiem przystąpienia do 
egzaminu jest uzyskanie 
pozytywnej oceny z ćwiczeń 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz. U. z 2019, poz. 351, ze zmianami 

− J. Pfaff (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2017 

− E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer, 
Warszawa, 2019 

− J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik, Sprawozdawczość i analiza finansowa. Difin, Warszawa, 2017 

Literatura zalecana: 

−  T. Martyniuk, D. Makowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa. PWE, Warszawa, 2010. 

− M. Hass - Symotiuk (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa - od jego powstania do 
likwidacji. Wolters Kluwer, Warszawa, 2018. 

20. Język wykładowy:  

Polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 

 


