
 
 

KONSPEKT  PRZEDMIOTU 

Semestr zimowy, rok akad. 2020/2021 

 

Nazwa przedmiotu Badanie sprawozdań finansowych 

Kierunek/-i studiów  / 
rok studiów / semestr 
studiów 

kierunek studiów - finanse i rachunkowość  
studia 2-stopnia 
semestr II 

Tryb studiów Niestacjonarny 

Forma zajęć Wykłady 

Liczba godzin 16 

Koordynator 
przedmiotu: 

Dr Ireneusz Rosiek 

Jakie są ogólne cele 
dydaktyczne tego 
przedmiotu? 

Nabycie wiedzy na temat systemu rewizji finansowej oraz wymagań odnośnie do procesu 
oceny sprawozdania finansowego stawianych przez Międzynarodowe Standardy Rewizji 
Finansowej 

Jak są kryteria zaliczenia 
tego przedmiotu? 

Test wiedzy. Progi zaliczenia o ocen zgodne z ogólnymi zasadami przyjętymi na Uczelni (40 
% niezbędne do otrzymania oceny dostatecznej 3,0) 

Jakie są kryteria 
zaliczenia tego 
przedmiotu na ocenę 
celującą? 

Wynik z testu wiedzy minimum 85 % + przystąpienie do egzaminu ustnego. Deklaracja 
przystąpienia do egzaminu ustnego musi być złożona w formie e-mail w terminie 3 dni po 
otrzymaniu wyniku testu. 

Pozostałe informacje, 
dotyczące tego 
przedmiotu, ważne dla 
studenta 

Zakres przedmiotu oparto głównie na publikacji „Przewodnik stosowania 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek. 
Tom 1 - Podstawowe pojęcia”, Wydanie trzecie, Międzynarodowa Federacja Księgowych. 

Poradnik można pobrać nieodpłatnie ze strony: 
https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/Przewodnik-IFAC-odnosnie-stosowania-
MSRF-stosowanie-Miedzynarodowych-Standardow-Rewizji-Finansowej-w-badaniu-malych-i-
srednich-jednostek-Tom-1-podstawowe-pojecia.pdf 

 
  



 
2021-03-06 

ZAJĘCIA 1 

Polskie regulacje w zakresie rewizji finansowej – wstęp 

(3 godz.) 

Po tych zajęciach 
student (będzie znał/ 
wiedział/ umiał/ 
potrafił / rozumiał) 

Efekty uczenia się: 

Student zna prawne regulacje w zakresie międzynarodowych standardów rewizji finansowej i 
ich obowiązywanie w polskim systemie. 

Treści zajęć 

1.1. Ustawa o rachunkowości - regulacje w zakresie obowiązku badania sprawozdań - jakie 
podmioty są zobowiązane, jakie wymogi w zakresie rewizji stawia ustawa? 

1.2. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - zarys 
rozdziału 6 "Zasady przeprowadzania badań" 

1.3. UCHWAŁA Nr 3430/52a/2019 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z 
dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów 

1.4. Struktura Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej  

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1415)  

Rozszerzające / uzupełniające: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 2 – Wskazówki praktyczne 

 

 

  



 
2021-03-20 

ZAJĘCIA 2 

Etyka i kontrola jakości w Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej  

(3 godz.) 

Po tych zajęciach 
student (będzie znał/ 
wiedział/ umiał/ 
potrafił / rozumiał) 

Efekty uczenia się: 

Student zna zasady etyki zawodowej biegłego rewidenta, wagę niezależności w 
profesjonalnym badaniu. Student poznaje wymogi standardu kontroli jakości na poziomie 
firmy audytorskiej i na poziomie badania sprawozdania. 

Treści zajęć 

1. Etyka i niezależność biegłego rewidenta 
2. Cele standardu kontroli jakości w kontekście systemu kontroli wewnętrznej: 

a) Środowisko kontroli w firmie audytorskiej i na poziomie badania sprawozdania 
b) Oszacowanie ryzyka w firmie audytorskiej i na poziomie badania sprawozdania 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 1 - Podstawowe pojęcia 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 2 – Wskazówki praktyczne 

 

 

  



 
2021-03-27 

ZAJĘCIA 3 

Kontrola wewnętrzna – cele i składniki 

(3 godz.) 

Po tych zajęciach 
student (będzie znał/ 
wiedział/ umiał/ 
potrafił / rozumiał) 

Efekty uczenia się: 

Student zna elementy struktury ramowej kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. 

Treści zajęć 

1. Środowisko kontroli w przedsiębiorstwie  
2. Zarządzanie ryzykiem 
3. Mechanizmy kontroli 
4. Komunikacja  
5. Monitorowanie 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 1 - Podstawowe pojęcia 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 2 – Wskazówki praktyczne 

 

  



 
2021-04-10 

ZAJĘCIA 4 

Stwierdzenia i  istotność w sprawozdaniu finansowym  
(3 godz.) 

Po tych zajęciach 
student (będzie znał/ 
wiedział/ umiał/ 
potrafił / rozumiał) 

Efekty uczenia się: 

Student rozumie pojęcie stwierdzeń w sprawozdaniu, rozumie zasady pomiaru istotności w 
sprawozdaniu finansowym  

Treści zajęć 

1. Stwierdzenia w sprawozdaniu 
2. Istotność 

a) Istotność cząstkowa 
b) Istotność całkowita 
c) Pomiar istotności 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 1 - Podstawowe pojęcia 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 2 – Wskazówki praktyczne 

 

  



 
2021-04-24 

ZAJĘCIA 5 

Szacowanie ryzyka i reakcje na nie 

(3 godz.) 

Po tych zajęciach 
student (będzie znał/ 
wiedział/ umiał/ 
potrafił / rozumiał) 

Efekty uczenia się: 

Student zna zasady oceny ryzyka dokonywanej przez biegłego rewidenta i jej wykorzystania w 
planowaniu badania sprawozdania. 

Treści zajęć 
1. Oszacowanie ryzyka 
2. Reakcja na ryzyko 
3. Sprawozdawczość 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 1 - Podstawowe pojęcia 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 2 – Wskazówki praktyczne 

 

  



 
2021-05-08 

ZAJĘCIA 6 

Oszacowania księgowe 

(3 godz.) 

Po tych zajęciach 
student (będzie znał/ 
wiedział/ umiał/ 
potrafił / rozumiał) 

Efekty uczenia się: 

Student zna zasady ewidencjonowania w księgach rachunkowych informacji opartych na 
prawdopodobieństwie i estymacji danych finansowych. 

Treści zajęć 

1. Czy oszacowania księgowe, w tym oszacowania wartości godziwej w sprawozdaniu 
finansowym, rozpoznane lub ujawnione, są uzasadnione ? 

2. Czy zakres ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym jest wystarczający, w 
kontekście obowiązujących ramowych założeń sprawozdawczości finansowej? 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 1 - Podstawowe pojęcia 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 2 – Wskazówki praktyczne 

 

  



 
2021-05-22 

ZAJĘCIA 7 

Zdarzenia po dacie bilansu 

Dokumentacja badania 

(3 godz.) 

Po tych zajęciach 
student (będzie znał/ 
wiedział/ umiał/ 
potrafił / rozumiał) 

Efekty uczenia się: 

Student zna zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych następujących po dniu 
bilansowym, ale dotyczących zamykanego roku obrotowego. 

Student zna wymogi standardów w zakresie dokumentacji badania. 

Treści zajęć 

1. Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca zdarzeń po dacie bilansu. 
2. Ewidencja operacji po dniu bilansowym przed zatwierdzeniem sprawozdania 
3. Ewidencja operacji po dniu bilansowym po zatwierdzeniu sprawozdania 

 
4. Dokumentacja badania: wymogi związane z dokumentacją planowania badania, 

uzyskanymi dowodami badania i ich ostatecznym przechowywaniem. 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 1 - Podstawowe pojęcia 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 2 – Wskazówki praktyczne 

 

  



 
2021-06-05 

ZAJĘCIA 8 

Formułowanie opinii o sprawozdaniu finansowym 

(3 godz.) 

Po tych zajęciach 
student (będzie znał/ 
wiedział/ umiał/ 
potrafił / rozumiał) 

Efekty uczenia się: 

Student zna zasady formułowania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i 
formułowania opinii. 

Treści zajęć 
1. Formułowaniem opinii o sprawozdaniu finansowym;  
2. Sporządzanie sprawozdania biegłego rewidenta.  

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 1 - Podstawowe pojęcia 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu 
małych i średnich jednostek. Tom 2 – Wskazówki praktyczne 
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