
 
 

KONSPEKT  PRZEDMIOTU 

Semestr zimowy, rok akad. 2020/2021 

 

Nazwa przedmiotu Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

Kierunek/-i studiów  / 
rok studiów / semestr 
studiów 

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

Tryb studiów Stacjonarny 

Forma zajęć Wykłady 

Liczba godzin 30 

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 

 

 
  



 
2021-03-08 

ZAJĘCIA 1 

Ogólne zagadnienia z zakresu sprawozdawczości – cele i źródła regulacji 

(3 godz.) 

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

Efekty uczenia się: 

Student zna zasady stosowania krajowych i międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości w relacji do ustawowych wymogów. 

Treści zajęć 

1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w świetle wymagań ustawy o 
rachunkowości 

2. Krajowe standardy rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów 
Rachunkowości 

3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i ich implementacja na obszarze Unii 
Europejskiej i w Polsce 

4. Komitet Standardów Rachunkowości - zadania, struktura, działalność 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa o rachunkowości 
Krajowe Standardy Rachunkowości 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-
2019.html 

2021-03-15 

ZAJĘCIA 2 

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów 

(3 godz.) 

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

Efekty uczenia się: 

Student zna zasady opracowywania polityki rachunkowości, dokonywania w niej zmian, 
ewidencjonowania zmian wartości szacowanych i poprawiania błędów. 

Treści zajęć 

1.  Zasady (polityka) rachunkowości  
a) przesłanki dokonywania zmian 
b) podejście retrospektywne do zmian 
c) podejście prospektywne do zmian 

2. Zamiany wartości szacunkowych 
3. Korygowanie błędów 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa o rachunkowości 
Krajowe Standardy Rachunkowości 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-
2019.html 



 
2021-03-22 

ZAJĘCIA 3 

MSR 2 Zapasy 

(3 godz.) 

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

Efekty uczenia się: 

Student zna zasady prezentacji zapasów w sprawozdaniach finansowych oraz ich wyceny. 

Treści zajęć 

1. MSR 2 Zapasy 
2. Wycena rozchodu wg metody FIFO  
3. Wycena rozchodu wg metody LIFO  
4. Wycena rozchodu wg metody AVCO 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa o rachunkowości 
Krajowe Standardy Rachunkowości 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-
2019.html 

 

2021-03-29 

ZAJĘCIA 4 

Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

(3 godz.) 

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

Efekty uczenia się: 

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

Treści zajęć 
1. MSR 10  Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 
2. Prezentacja operacji po dniu bilansowym po zatwierdzeniu sprawozdania 
3. Prezentacja operacji po dniu bilansowym przed zatwierdzeniem sprawozdania 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa o rachunkowości 
Krajowe Standardy Rachunkowości 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-
2019.html 

 

  



 
2021-04-12 

ZAJĘCIA 5 

Rzeczowe aktywa trwałe w sprawozdaniach finansowych 

(3 godz.) 

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

Efekty uczenia się: 

Student wie jak należy prezentować w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych 
rzeczowe aktywa trwałe w świetle międzynarodowych standardów 

Treści zajęć 

1. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe  
2. MSR 36 Utrata wartości aktywów 
3. MSSF 5  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 
4. MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa o rachunkowości 
Krajowe Standardy Rachunkowości 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-
2019.html 

2021-04-19 

ZAJĘCIA 6 

Świadczenia pracownicze 

(3 godz.) 

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

Efekty uczenia się: 

Student wie jak należy prezentować w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych 
Świadczenia pracownicze w świetle międzynarodowych standardów (MSR 19) 

Treści zajęć 
1. Świadczenia krótkookresowe i długoterminowe na rzecz pracowników 
2. Wynagrodzenie brutto oraz narzuty na nie 
3. Fakultatywne benefity dla pracowników pokrywane przez pracodawców 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa o rachunkowości 
Krajowe Standardy Rachunkowości 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-
2019.html 

 

  



 
2021-04-26 

ZAJĘCIA 7 

Przychody w księgach rachunowych 

(3 godz.) 

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

Efekty uczenia się: 

Student wie jak należy prezentować w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych 
przychody osiągane przez przedsiębiorstwo w świetle międzynarodowych standardów 

Treści zajęć 
MSR 18 Przychody  

MSSF 15 Przychody z umów z klientami 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa o rachunkowości 
Krajowe Standardy Rachunkowości 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-
2019.html 

2021-05-10 

ZAJĘCIA 8 

Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 
oraz wartości niematerialne i prawne 

(3 godz.) 

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

Efekty uczenia się: 

Student wie jak należy prezentować rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 
oraz wartości niematerialne i prawne w sprawozdaniach finansowych 

Treści zajęć 
1. MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe  
2. MSR 38 Wartości niematerialne  
3. SKI-32  Wartości niematerialne – koszt witryny internetowej 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa o rachunkowości 
Krajowe Standardy Rachunkowości 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-
2019.html 

 

  



 
2021-05-17 

ZAJĘCIA 9 

Prezentacja leasingu w sprawozdaniach finansowych  

(3 godz.) 

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

Efekty uczenia się: 

Student wie jak należy prezentować umowy leasingu w sprawozdaniach finansowych w 
zależności od jego rodzaju (finansowy i operacyjny) 

Treści zajęć 
1. MSR 17 Leasing  
2. MSSF 16 Leasing 
3. KIMSF 4 Ustalenie, czy umowa zawiera leasing 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa o rachunkowości 
Krajowe Standardy Rachunkowości 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-
2019.html 

2021-05-24 

ZAJĘCIA 10 

Sporządzanie rachunku zysków i strat – różnice w prezentacji danych w zależności od wariantu 

(3 godz.) 

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

Efekty uczenia się: 

Student wie na czym polega różnica w prezentacji przychodów i kosztów w zależności od 
wariantu sporządzanego rachunku wyników 

Treści zajęć 
1. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym – korekta kosztów poprzez 

prezentowanie zmiany stanu zapasów jako kategoria przychodów 
2. Koszty w rachunku wyników w wariancie kalkulacyjnym 

Źródło/a do nauki 
treści z tych zajęć  

Minimalne / obowiązkowe: 

Ustawa o rachunkowości 
Krajowe Standardy Rachunkowości 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Rozszerzające / uzupełniające: 

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-
2019.html 

 


	2021-03-08
	2021-03-15
	2021-03-22
	2021-03-29
	2021-04-12
	2021-04-19
	2021-04-26
	2021-05-10
	2021-05-17
	2021-05-24

