
35 
 

6. Zaawansowana rachunkowość finansowa 

Kod 

przedmiotu 
 

Nazwa 

przedmiotu 
 Zaawansowana rachunkowość finansowa 

Kierunek Finanse i rachunkowość - studia drugiego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł kształcenia podstawowego 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Semestr 1 

Osoba koordynująca 

przedmiot 
 

Osoby prowadzące zajęcia  

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
45 27 

Razem 1+2 60 36 

3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

4. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
15 39 

Razem 3+4 15 39 

SUMA 1+2+3+4 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 3 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Brak. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia 
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się) 

 ma wiedzę – zna i rozumie: 
Kod efektu 

kierunkowego 

 
w pogłębionym stopniu wybrane procesy, fakty oraz metody i teorie, 

stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z finansów 
FR.II_W01 

 główne tendencje rozwojowe rachunkowości finansowej FR.II_W03 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:   

 formułować i rozwiązywać problemy rachunkowości finansowej FR.II_U03 

 
stosować w praktyce działalności zawodowej wiedzę ukierunkowaną na 

wyodrębnioną specjalność zawodową: rachunkowość i audyt finansowy 
FR.II_U09 

 
posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest 

gotów do: 
  

 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści FR.II_K01 

Cele kształcenia 

Przekazanie wiedzy o pomiarze, wycenie i księgowaniu składników i wyników przedsiębiorstwa w 

zakresie poszerzonym oraz przygotowanie do zaawansowanej  interpretacji skutków zdarzeń 

gospodarczych. Nabycie umiejętności oceny skutków finansowych decyzji podjętych przez 

przedsiębiorstwo działające aktywnie na rynku finansowym oraz umiejętności określania ich 

skutków w sposób wariantowy. Nabycie zdolności posługiwania się normami i standardami w 

procesie ewidencji księgowej zasobów, wyników, inwestycji, wartości niematerialnych i innych. 

Przekazanie pogłębionej wiedzy księgowej w zakresie analizowania danych ewidencji księgowej i 

obowiązkowych sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw działających w różnych formach 

organizacyjno-prawnych. 

Treści kształcenia 

Wykłady: 

– Standardy rachunkowości w ujęciu krajowym i międzynarodowym. 

– Regulacje ustawowe. Metody wyceny różnych rodzajów aktywów, pasywów i wyników. 

– Organizacja rachunkowości jednostki. Roczne sprawozdanie jednostkowe i jego założenia. 

– Regulacje ustawowe dotyczące dowodów księgowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

– Księgi rachunkowe. Polityka zasad rachunkowości jednostki. Dokumentacja obiegu i 

archiwizacji dowodów księgowych. Wymagania dla programów finansowo-księgowych. 

– Klasyfikacja majątku trwałego. 
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– Księgowania stanu i ruchu środków trwałych. Metody amortyzacji środków trwałych. 

Leasing operacyjny i finansowy. Przeszacowanie wartości środków trwałych. Inwestycje 

finansowe i ich cechy szczególne. Instrumenty finansowe i ich ewidencja. Inwestycje w 

nieruchomości i wartości niematerialne i prawne. 

– Rozliczenia i rozrachunki – ujęcie podmiotowe i przedmiotowe. 

– Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w świetle przepisów podatkowych. Rozrachunki z 

tytułu ubezpieczeń społecznych – deklaracje, zasady rozliczeń. Rozrachunki publiczno-

prawne i celne. Rozliczenia podatku VAT – rejestry zakupu i sprzedaży. Roszczenia sporne 

i ich zabezpieczanie. Rola kont rozliczeniowych. Zobowiązania finansowe i ich pomiar. 

– Zapasy i wycena składników majątkowych.  

– Wycena składników majątkowych według cen bieżących i bilansowych. Obrót materiałowy 

i jego ewidencja. Polityka upustów, rabatów, reklamacji. Obrót towarowy i jego ewidencja 

na różnych szczeblach obrotu. Obrót towarowy magazynowy i tranzytowy. Inwentaryzacja 

składników majątkowych. Formy inwentaryzacji – częstotliwości i terminy inwentaryzacji. 

Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja. Rola inwentaryzacji w ustalaniu wyniku.  

– Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi. 

– Zakańczanie produkcji, przeprowadzanie kalkulacji kosztu wytworzenia. Wycena braków 

produkcyjnych i produkcji w toku. Ewidencja przychodu i rozchodu produktów. Ewidencja 

księgowa usług materialnych i niematerialnych.  

– Koszty i przychody działalności operacyjnej.  

– Układy ewidencyjne kosztów, rozliczenia międzyokresowe kosztów. Klasyfikacja, istota, 

zadania oraz wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy. Metody ustalania 

zmiany stanu produktów. Ewidencja przychodów podstawowej działalności operacyjnej. 

Sprzedaż wewnętrzna i zewnętrzna. Inne płaszczyzny działalności gospodarczej i ich 

ewidencyjnej. Ewidencja wyników nadzwyczajnych. 

– Sposoby zabezpieczania ryzyka finansowego. 

– Szacowanie rezerw księgowych bilansowych i pozabilansowych. Rezerwy majątkowe i 

kapitałowe. Wycena rezerw księgowych i odpisów aktualizujących. Podstawy 

podejmowania decyzji długookresowych – inwestycje i metody ich predykcji. Tworzenie, 

rozwiązywanie i likwidacja rezerw księgowych.  

– Sprawozdawczość finansowa i jej formuły. 

– Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane. Metody ustalania wyniku finansowego – 
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wariant porównawczy i kalkulacyjny dla firmy produkcyjnej, handlowej i usługowej. 

Budżetowanie i planowanie finansowe. Systemy sprawozdawczości wewnętrznej. 

Zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek właściciela. 

Inne formy zajęć: 

– Zasady ewidencji księgowej aktywów finansowych.  

– Środki pieniężne, kredyty bankowe i krótkoterminowe aktywa finansowe – szczególne 

zasady ewidencji i wyceny. Wycena i księgowanie instrumentów finansowych. 

Aktualizacja wyceny finansowych inwestycji długoterminowych. 

– Zasady ewidencji księgowej rozrachunków i rozliczeń. 

– Rozrachunki publicznoprawne. Zakładanie rejestrów z tytuł VAT i sporządzanie deklaracji 

podatkowych. Naliczanie i ewidencja wynagrodzeń wg różnych form zatrudnienia. Różnice 

inwentaryzacyjne i ich rozliczanie. Naliczanie odpisów aktualizujących rozrachunków.  

– Ewidencja rzeczowych składników majątku trwałego. 

– Wycena i ewidencja aktywów długoterminowych. Wycena zużycia środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja leasingu operacyjnego i finansowego. 

Metody likwidacji środków trwałych. Likwidacja pozaksięgowa.  

– Ewidencja zapasów, obrót wyrobami gotowymi i towarami. 

– Zasady księgowania wg stałych i zmiennych cen ewidencyjnych. Rodzaje i formy obrotu 

towarowego, zasady ustalania cen i marż. Ewidencja upustów, skont, bonifikat. Ewidencja 

reklamacji. Przyjęcie i sprzedaż produktów gotowych, ewidencja księgowa usług.  

– Ewidencja i rozliczanie kosztów, rachunek kosztów.  

– Pomiar i wycena kosztów. Księgowe ujęcie kosztów podstawowej działalności operacyjnej. 

Fazy ewidencji i rozliczania kosztów. Rachunek kalkulacyjny, metody kalkulacji-

podziałowa i doliczeniowa. Zmiana stanu produktów. Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów. Wycena aktywowania kosztów. Koszty wg prawa bilansowego i podatkowego. 

– Pomiar i ewidencja przychodów w przedsiębiorstwie. 

– Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, usług oraz koszty ich uzyskania. Wycena i 

ewidencja przychodów odroczonych i zastrzeżonych. Rozliczenia i ewidencja 

międzyokresowe rozliczeń przychodów. Przychody wg prawa bilansowego i podatkowego. 

– Rezerwy księgowe i zabezpieczenia. 

– Wycena rezerw księgowych i odpisów aktualizujących. Rezerwy majątkowe i kapitałowe. 

– Sposoby zabezpieczania ryzyka finansowego. 
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– Wynik finansowy i jego elementy. 

– Kalkulacyjny i porównawczy wariant sporządzania wyniku finansowego. Wynik finansowy 

według prawa bilansowego i podatkowego. Interpretacja i analiza danych 

sprawozdawczych.  

– Księgowe ujęcie kapitałów i funduszy. 

– Zasady ewidencji funduszy specjalnych i rezerw. Zestawienie zmian w kapitale własnym i 

jego interpretacja. Budżetowanie i planowanie finansowe. Wykorzystanie systemów 

sprawozdawczości wewnętrznej. 

Zalecana literatura  

Podstawowa: 

– Turyna J., Rachunkowość finansowa, Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2014. 

– Szczypa P. (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, CeDeWu, 

Warszawa 2017. 

– Gos W. (red.), Rachunkowość finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd 

Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2016. 

Uzupełniająca: 

– Kiedrowska M., Zaawansowana rachunkowość finansowa – zbiór zadań, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014. 

– Gos W. (red.), Rachunkowość finansowa – zbiór zadań, Stowarzyszenie Księgowych w 

Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2016. 

– Gos W., Hońko S., Janowicz M., Winiarska K., Rachunkowość finansowa dla 

zaawansowanych, Difin, Warszawa 2017. 

– Aleszczyk J., Rachunkowość finansowa od podstaw, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 

2016. 

– Szczypa P. (red.), Rachunkowość finansowa – od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 

2016. 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny X 
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Dyskusja X 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning) X 

Gra dydaktyczna/symulacyjna X 

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa X 

Metoda projektu X 

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video X 

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
X 

Praca w grupach X 

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)  

Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów  

Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny X 

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne  

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test X 

Esej X 

Raport X 

Prezentacja multimedialna  

Udział w debacie X 

Projekt lub wytworzenie produktu X 

Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych  
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Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

  


