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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot specjalnościowy 

Status przedmiotu  Wybieralny 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr VI 

Wymagania wstępne Rachunkowość finansowa 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

20   10  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie 
do efektów  

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Zna ogólne zasady funkcjonowania grup kapitałowych, 
zarządzania ich finansami oraz konsekwencje zmian w 
otoczeniu ekonomicznym dla efektów finansowych grupy  
wykazanych w jego sprawozdaniach finansowych. 

EKO_W08 

W02 

Ma wiedzę o normach i regułach z zakresu prawa bilan-
sowego zasady prowadzenia rachunkowości grup kapita-
łowych. Ma podstawową wiedzę o relacjach między kra-
jowymi a międzynarodowymi standardami określającymi 
system rachunkowości grup kapitałowych. 

EKO_W13 

W03 

Ma wiedzę o operacjach gospodarczych o ich przyczy-
nach, przebiegu i konsekwencjach dla sytuacji ekono-
micznej grupy kapitałowej i jej członków przedstawionej w 
bilansie i rachunku zysków. 

EKO_W14 

Umiejętności 

U01 
Potrafi prawidłowo interpretować operacje gospodarcze 
zachodzące w grupie oraz określać ich wpływ na sytuację 
ekonomiczną, w tym podatkową grupy i jej członków. 

EKO_U08 

U02 
Potrafi samodzielnie przygotować podstawowe skonsoli-
dowane sprawozdanie finansowe . 

EKO_U12 

U03 
Potrafi zastosować narzędzia informatyki oraz techniki 
multimedialne do przygotowania symulacji konsolidacji 
prostej grupy kapitałowej. 

EKO_U02 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Student identyfikuje problemy konsolidacji w kontekście 
racjonalności decyzji gospodarczych podejmowanych w 
oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe 

EKO_K10 

K02 
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów z zakresu 
rachunkowości korporacyjnej wykorzystując różne źródła 
informacji i dane statystyczne 

EKO_K06 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

Grupy kapitałowe formy współpracy podmiotów. Motywy powstawania. Rodzaje grup 
kapitałowych. Holding różnice i podobieństwa. 

Ustawa o rachunkowości a grupy kapitałowe. Pojęcie grupy kapitałowej, jednostek 
zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. Definicja kontroli i współkontroli. Zna-
czący inwestor.  

Identyfikacja możliwych form powiązań jednostek w świetle ustawy o rachunkowości. 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe a jednostkowe sprawozdania – różnice i 
podobieństwa.  

Wyłączenia i zwolnienia z konsolidacji. Dodatnia i ujemna wartość firmy. 

Metody konsolidacji. Metoda pełna, praw wartości, proporcjonalna. 

projekty 

Propozycja przygotowania sprawozdań finansowych uproszczonych grupy kapitało-
wej dwupodmiotowej. Identyfikacja kontroli, współkontroli, znaczącego wpływu. Usta-
lenie wskaźnika zależności. Identyfikacja warunków zwolnienia z konsolidacji i wyłą-
czeń. Ustalenie wartości firny i kapitału mniejszościowego. Sporządzenie uproszczo-
nego skonsolidowanego sprawozdania. 

  



 

3 

 

 
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     

U01    X   

U02    X   

U03    X   

K01    X   

K02    X   

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Test pisemny 

projekt zaliczenie z oceną Praca na wskazany temat 

 
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 
20   10  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

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

1,4 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h 

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

0,6 ECTS 

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

17 h 

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

0,7 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 
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