
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych syllabu-

sów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji papierowej 

powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą elektroniczną 

w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  Zgodność 

kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne                                       

 

Kierunek studiów 

Ekonomia                                                                   
 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                         
 
Rok studiów/ semestr 

Drugi/czwarty 
 
 

Specjalność 

Bez specjalności  

 
Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  
10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS  

1000-ES1-2RAF  
 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 
 
 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Rachunkowość finansowa 
 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Grupa treści kierunkowych 
 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  
 

Język kursu/przedmiotu 

polski 
 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Teresa Mikulska, doktor 
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Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Teresa Mikulska, doktor 
 

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

 
 
Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  
Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

4 4  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów rachunkowości jako międzyna-

rodowego języka biznesu; zrozumienie terminologii i sposobów wyceny w zakre-
sie: posiadanych przez firmy środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich po-
chodzenia (pasywów); wyniku finansowego i jego ustalania na podstawie przy-

chodów i kosztów. Praktyczne zaznajomienie studentów z księgowaniem operacji 
gospodarczych i tworzeniem sprawozdawczości finansowej. 
 
Wymagania wstępne 

Podstawy rachunkowości  
 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Zasady i standardy rachunkowości; wycena pozycji sprawozdawczych; rozumie-
nie zawartości poszczególnych pozycji sprawozdawczości i powiązań między nimi; 
sporządzanie sprawozdawczości finansowej, w tym skonsolidowanej. 
 
 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

1. Istota, zakres i funkcje rachunkowości finansowej. Międzynarodowe 

standardy rachunkowości i regulacje prawne z zakresu rachunkowo-
ści. Zasady prawidłowej rachunkowości. Podstawowe wymogi prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych. Zasady wyceny aktywów i pasywów. 

2. Wycena i ewidencja aktywów trwałych. Istota i rodzaje leasingu. Ewi-
dencja leasingu operacyjnego i finansowego u leasingobiorcy i leasin-

godawcy. Szczegółowe zasady ewidencji wartości niematerialnych i 
prawnych, inwestycji długoterminowych oraz środków trwałych w bu-
dowie. 

3. Zasady wyceny przychodu i rozchodu materiałów. Ewidencja zakupu i 
rozchodu materiałów w zależności od sposobu wyceny materiałów. 

Istota i zasady rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów 
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oraz kosztów zakupu.  

4. Istota i wycena towarów. Ewidencja towarów w cenie nabycia, cenie 
sprzedaży netto i cenie sprzedaży brutto. Istota, zasady rozliczania  

i ewidencji odchyleń od cen ewidencyjnych towarów. 

5. Istota kosztów działalności operacyjnej. Warianty ewidencji kosztów. 

Charakterystyka kosztów układu rodzajowego. Rozliczanie kosztów na 
układ podmiotowy i nośnikowy. Rozliczanie kosztów w czasie- rozli-

czenia międzyokresowe czynne i bierne.  

6. Podstawowe metody kalkulacji. Istota, klasyfikacja i zasady wyceny 

produktów pracy. 

7. Ewidencja przychodów ze sprzedaży produktów, materiałów i towa-

rów. Ewidencja kosztów związanych z osiągnięciem przychodów ze  

sprzedaży produktów, materiałów i towarów. Zakres pozostałych 
kosztów i przychodów operacyjnych, kosztów i przychodów finanso-
wych, strat i zysków nadzwyczajnych. Obroty wewnętrzne i ich koszt. 

8. Zobowiązania finansowe oraz rezerwy bilansowe i pozabilansowe.  

9. Elementy wyniku finansowego. Wariant porównawczy i kalkulacyjny 
ustalania wyniku finansowego. Istota obowiązkowych obciążeń wyni-

ku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych, wpłaty z 
zysku. Obligatoryjny i fakultatywny podział wyniku finansowego. 

10. Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa. 
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Razem godzin 30 

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Zasady rachunkowości finansowej  
2. Wycena i ewidencja aktywów trwałych  
3. Wycena i ewidencja materiałów  
4. Wycena i ewidencja towarów 
5. Zasady ewidencji kosztów w wariancie rozwiniętym  
6. Kalkulacja i ewidencja produktów pracy  
7. Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania  
8. Ewidencja  wyniku finansowego i jego podział 
9. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej 
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4 
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2 
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Razem godzin 30 
 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 
1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 121, poz. 591.  
2. J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H.Beck, Warszawa 2008. 
3. Z. Messner(red.), Rachunkowość finansowa, Akademia Ekonomiczna im. 

Karola Adamieckiego w Katowicach,  Katowice 2006. 
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Literatura dodatkowa: 
1. T. Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 

2007. 
2. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, DIFIN, War-

szawa 2006.  
3. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach, Difin, 

Warszawa 2005. 
4. W. Gabrusewicz, Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarząd-

czej, AE w Poznaniu, Poznań 2007.  
5. B. Wawrzyńska – Jędryka, Rachunkowość 2007, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa 2007. 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z na-
uczycielem) w godzinach zegarowych 

20 
 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Egzamin pisemny, w formie testu teoretycznego i zadań. Warunkiem otrzymania 

oceny pozytywnej z egzaminu jest uzyskanie z niego 55% punktów. 
 


