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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy rachunkowości 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Accounting Basics 

Kierunek studiów  Ekonomia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne, zdalne 

Dyscyplina Ekonomia i finanse 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Anna Spoz 

 

 

Forma zajęć(katalog 

zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III 5 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 III 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu mikroekonomii, podstaw finansów i 

funkcjonowania przedsiębiorstwa, umiejętność dokonywania podstawowych 

obliczeń matematycznych   

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu rachunkowości, koncepcjami i zasadami 

rachunkowości. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania kont, 

ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej.  

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie uwarunkowania systemu rachunkowości, 

zasady ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań 

finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego 

kontekstu systemu rachunkowości 

K_W03 

W_02 Student zna i rozumie pojęcia używane w rachunkowości, 

rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe 

uwarunkowania interpretacji 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Student potrafi operacje gospodarcze ewidencjonować na 

kontach księgowych oraz tworzyć i interpretować informacje 

finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych  

K_U04 

U_02 Student potrafi wykorzystywać umiejętności definiowane 

efektami uczenia: od K_U01 do K_U08, uwzględniając 

specyfikę środowiska problemowego stanowiącego odniesienie 

przedmiotowe zajęć wybranych w ramach indywidualnych 

ścieżek kształcenia 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego 

zawodowego dokształcania się i planowania rozwoju osobistego,  

K_K01 

K_02 współdziałania i pracy w zespole, w zgodzie z normami 

etycznymi rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i 

finansów oraz praktyki biznesowej 

K_K03 

K_03 respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności 

chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm 

i zasad etycznych; będąc świadomym istnienia rozmaitych 

dylematów w życiu zawodowym i będąc przygotowanym do ich 

rozstrzygania 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Rachunkowość finansowa jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.  

2. Prawne podstawy rachunkowości finansowej.  

3. Cele i funkcje rachunkowości  

4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości. Zasady i polityka rachunkowości. Podstawy 

organizacji rachunkowości w jednostce. 

5. Sprawozdanie finansowe jako ostateczny produkt rachunkowości – ogólna charakterystyka na 

podstawie ustawy o rachunkowości 

6. Charakterystyka elementów majątku i kapitałów jednostki (bilansu jednostki). 

7. Pojęcie operacji gospodarczych, ich cechy i klasyfikacja (bilansowe i wynikowe). Wpływ operacji 

bilansowych na bilans przedsiębiorstwa. 

8. Konto księgowe – jako podstawowe narzędzie ewidencji księgowej.  Budowa i klasyfikacja kont 

księgowych. 

9. Zasady funkcjonowania kont bilansowych, Cykl ewidencji księgowej w jednostce – od bilansu 

otwarcia do bilansu zamknięcia. 

10. Podział i łączenie kont.  

11. Zasady funkcjonowania kont wynikowych, ich rodzaje, klasyfikacja oraz ewidencja księgowa 

przychodów i kosztów w rachunkowości – możliwe i konieczne rozwiązania.  

12. Zakres i zasady funkcjonowania ksiąg rachunkowych - otwieranie i zamykanie, zasady i sposoby 

prowadzenia (ewidencja chronologiczna - dziennik, ewidencja systematyczna - konta księgi głównej- 

konta syntetyczne i pomocniczych – konta analityczne), Zakładowy Plan Kont – konstrukcja i jego 

struktura, specyfika planów kont w różnych przedsiębiorstwach. zestawienia obrotów i sald).  

13. Rachunek zysków i strat jako zestawienie przychodów, kosztów i wyliczenie wyniku 

finansowego. Warianty rachunku zysków i strat. Zasady ustalania wyniku finansowego w rachunku 

zysków i strat. 

14. Dokumentacja rachunkowości, w tym dowody księgowe jako podstawa identyfikacji i ewidencji 

księgowej operacji gospodarczych. 

15. Błędy w rachunkowości i sposoby ich korygowania w zależności od momentu ich ujawnienia. 

 

Ćwiczenia będą rozwijały umiejętności w ramach poszczególnych tematów. 

 

V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 
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WIEDZA 

K_W03 

K_W04 

Wykład konwencjonalny 

 

Egzamin pisemny Oceniony tekst pracy 

pisemnej (egzaminu) 

przeprowadzony w formie 

zdalnej. 

 Protokół z egzaminu 

K_W03 

K_W04 

Praca z tekstem Wypowiedź ustna Uzupełnienie materiałów 

dydaktycznych o 

najważniejsze wnioski 

wyciągnięte na podstawie 

przeprowadzonej analizy 

testu 

K_W03 

K_W04 

Dyskusja Wypowiedź ustna Wskazanie w materiałach 

dydaktycznych 

poruszanych treści i 

uzupełnienie ich o 

najważniejsze wnioski 

wynikające z 

przeprowadzonej dyskusji 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U04 

K_U08 

Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne Uzupełnione i ocenione 

kolokwium 

przeprowadzone w formie 

zdalnej 

K_U04 

K_U08 

Dyskusja Wypowiedź ustna Wskazanie w materiałach 

dydaktycznych 

poruszanych treści i 

uzupełnienie ich o 

najważniejsze wnioski 

wynikające z 

przeprowadzonej dyskusji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

Dyskusja  Wypowiedź ustna Lista obecności/ 

aktywności 

Zarówno wykład, jak i ćwiczenia w semestrze zimowym 2020/21 będą prowadzone w formie zdalnej. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) – 

„Zajęcia w formie zdalnej prowadzi się wyłącznie za pomocą narzędzia Microsoft Office 365 w 

ramach synchronicznego kontaktu, w którym studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach w 

różnych miejscach w tym samym czasie w drodze wideokonferencji internetowej. Materiały 

dodatkowe mogą być zamieszczane na platformie Moodle.” 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Na ocenę bardzo dobrą wymagania są następujące: 

− w zakresie wiedzy: kompletna, pełna i uporządkowana znajomość zagadnień ujętych w programie 

przedmiotu, rozumienie procesów zachodzących w rachunkowości. 

− w zakresie umiejętności: Student potrafi empirycznie  weryfikować wiedzę teoretyczną w 

praktyce rachunkowości przedstawiając poprawne i wyczerpujące rozwiązania zadań z zakresu 

ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, właściwie postrzega związki przyczynowo-

skutkowe między zdarzeniami w działalności przedsiębiorstwa a rachunkowością, 

− w zakresie kompetencji społecznych: przejawia aktywność indywidualną, w zespole wysuwa się 

na pozycję lidera, ma świadomość potrzeby dalszego zdobywania wiedzy, rozumie znaczenie 

etycznej postawy w rachunkowości.  
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Na ocenę dobrą wymagania są następujące: 

− w zakresie wiedzy: kompletna znajomość zagadnień ujętych w programie przedmiotu, 

− w zakresie umiejętności: umiejętność prawidłowej ewidencji księgowej i interpretacji zdarzeń 

gospodarczych, identyfikuje wpływ operacji gospodarczych na sprawozdania finansowe, 

dostrzega związki przyczynowo-skutkowe między zdarzeniami w działalności przedsiębiorstwa a 

rachunkowością, 

− w zakresie kompetencji społecznych: aktywność na zajęciach, umiejętność pracy w zespole.  

Na ocenę dostateczną wymagania są następujące: 

− w zakresie wiedzy: niepełna, nieuporządkowana znajomość zagadnień ujętych w programie 

przedmiotu  

− w zakresie umiejętności: podstawowe umiejętności ewidencji księgowej i interpretacji zdarzeń 

gospodarczych zachodzących w jednostce zawartych w sprawozdaniu 

− zakresie kompetencji społecznych: rozumienie potrzeby dalszego kształcenia. 

Ocena niedostateczna  

− występuje w przypadku braku wiedzy w danym przedmiocie, braku umiejętności i kompetencji 

społecznych. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  

 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,  Dz. U. z 2019 r. poz. 351 

2. Podstawy rachunkowości, (red.) B. Nita, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2015 (ebook)  

3. B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, 

Warszawa 2012 (ebook) 

4. Z. Messner, J. Pfaff, Teoria i zasady rachunkowości, SKwP, Warszawa 2016 

5. J. Chałupczak, Zasady rachunkowości, Zbiór zadań z rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2018 

Literatura uzupełniająca 

1. M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne, SKwP 2018 

2.  J. Pfaff, Rachunkowość. Podstawowy zbiór zadań,SKwP, Warszawa 2016 
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