
 
 

 

KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu Z-EKO1-U-207 

Nazwa przedmiotu Podstawy rachunkowości 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Fundamentals of Accounting 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów EKONOMIA 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia stacjonarne 

Zakres Wszystkie zakresy 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Ekonomii i Finansów 

Koordynator przedmiotu Dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk 

Zatwierdził Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot podstawowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 
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Egzamin (TAK/NIE) TAK 

Liczba punktów ECTS 5 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

30 30    
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma podstawową wiedzę na temat istoty rachunkowości 
jako systemu umożliwiającego generowanie informacji 
ekonomicznej i finansowej w przedsiębiorstwie. Zna 
podstawowe pojęcia, zasady i metody rachunkowości, 
wynikające z teorii rachunkowości 

EKO1_W04 
EKO1_W13 
EKO1_W14 

W02 
Zna podstawowe uwarunkowania i zasady prowadzenia 
rachunkowości przez podmioty gospodarcze, wynikające 
z obowiązujących regulacji prawnych. 

EKO1_W13 
 

W03 

Zna podstawowe zasady funkcjonowania kont księgo-
wych, umożliwiających ewidencję operacji gospodar-
czych i ich skutków ekonomicznych i finansowych w 
podmiocie gospodarczym. 

EKO1_W14 
 

W04 
Zna podstawowe zasady konstrukcji bilansu oraz ra-
chunku zysków i strat oraz ich elementy składowe. 

EKO1_W14 
 

Umiejętności 

U01 

Potrafi prawidłowo wyodrębnić i interpretować operacje 
gospodarcze, zachodzące w przedsiębiorstwie  oraz 
identyfikować ich skutki ekonomiczne i finansowe.  

EKO1_U03 
EKO1_U11 

 
 

U02 

Potrafi ewidencjonować proste operacje gospodarcze na 
kontach bilansowych i wynikowych, analizować i inter-
pretować dane, zaewidencjonowane na kontach księgo-
wych oraz wykonywać działania na kontach, umożliwia-
jące sporządzanie sprawozdań finansowych.  

EKO1_U03 
EKO1_U11 
EKO1_U12 

 
 

U03 
Potrafi kojarzyć informacje, zarejestrowane na kontach 
księgowych, z pozycjami cząstkowych sprawozdań fi-
nansowych, tj.: bilansu i rachunku zysków i strat.  

EKO1_U11 
EKO1_U12 

 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy 
z rachunkowości w celu podnoszenia swoich kwalifikacji 
zawodowych w związku ze zmieniającymi się uwarun-
kowaniami rynkowymi i wymogami formalnymi w skali 
krajowej i międzynarodowej. 

EKO1_K01 

K02 

Identyfikuje i rozstrzyga problemy praktyki gospodarczej, 
znajdujące odzwierciedlenie w ewidencji księgowej, oraz 
dokonuje oceny racjonalności decyzji podmiotów gospo-
darczych w świetle informacji, pochodzących z systemu 
informacyjnego rachunkowości. 

EKO1_K10 

K03 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, skutecznie 
komunikować się oraz postępować etycznie w celu wia-
rygodnego tworzenia systemu informacji ekonomicznej i 
finansowej w podmiocie gospodarczym.  

EKO1_K03 

  
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

1. Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości. 

2. Metodyczne podstawy rachunkowości. 

3.Przedmiot i struktura rachunkowości w Polsce w świetle prawa bilansowego.  

4. Majątek i kapitały jednostek gospodarczych. 

5. Bilans i jego konstrukcja w świetle prawa bilansowego. 

6. Konto księgowe – istota i podstawowe ogólne  zasady funkcjonowania kont.  

7. Konta bilansowe i zasady ich funkcjonowania. 

8. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych. 

8. Sporządzanie bilansu na podstawie informacji pochodzących z kont bilansowych. 
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9. Konta wynikowe i zasady ich funkcjonowania. 

10. Ewidencja kosztów i przychodów na kontach wynikowych.  

11. Wynik finansowy i jego ewidencja. 

12. Sporządzanie rachunku zysków i strat na podstawie informacji z kont wyniko-
wych.  

13. Przydatność analityczna bilansu oraz rachunku zysków i strat.  

ćwiczenia 

1. Analiza treści i struktury ustawy o rachunkowości. 

2. Zakres przedmiotowy i podmioty rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowo-
ści. 

3. Nadrzędne zasady rachunkowości. 

4. Identyfikacja składników majątkowych w świetle ustawy o rachunkowości.  

5. Identyfikacja źródeł finansowania w świetle ustawy o rachunkowości.  

6. Uproszczona i rozwinięta forma bilansu w świetle ustawy o rachunkowości.  

7. Operacje gospodarcze jako przedmiot ewidencji księgowej i ich  klasyfikacja. 

8. Dokumenty księgowe i ich rodzaje.  

9. Zakładowy i wzorcowe plany kont.  

10. Ewidencja prostych operacji gospodarczych z wykorzystaniem kont bilansowych.  

11. Sporządzanie bilansu. 

12. Ewidencja prostych operacji gospodarczych z wykorzystaniem kont wynikowych. 

13. Ustalanie wyniku finansowego oraz sporządzanie rachunku zysków i strat.  

14. Wykorzystanie bilansu i rachunku zysków i strat dla celów analitycznych. 

 
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  X     

W02  X     

W03  X X    

W04  X X    

U01   X    

U02   X    

U03   X    

K01      X 

K02      X 

K03      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin 
Uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów z egzami-
nu pisemnego, określonej dla danego zestawu pytań i za-
dań, uprawniającej do oceny dostatecznej.  

ćwiczenia zaliczenie z oceną 

Udział w zajęciach zgodnie z wymaganiami, określonymi w 
Regulaminie Studiów oraz uzyskanie minimalnej wymaganej 
liczby punktów z kolokwiów, przeprowadzanych w trakcie 
zajęć i z kolokwium końcowego. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
30 30    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

66 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

2,6 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 59 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

2,4 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

63 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

2,5 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  125 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
5 ECTS 
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