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Zagadnienia realizowane w dziale finansowym podmiotu prowadzącego księgi 

rachunkowe dotyczą drugiej kwalifikacji tj. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA: 
 

Zapoznanie z polityką rachunkowości w jednostce organizacyjnej. 

Aktywa i pasywa w jednostce organizacyjnej. 

Kategorie wynikowe w jednostce organizacyjnej. 

Dowody księgowe i ewidencja operacji gospodarczych w jednostce. 

Sprawozdawczość i analiza w jednostce organizacyjnej. 
 

Po zrealizowaniu praktyki zawodowej uczeń powinien umieć (efekty kształcenia): 
 

- wskazać źródła prawa bilansowego krajowego i międzynarodowego, 

- wskazać podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na 

status prawny jednostki i rozmiary działalności, 

- rozpoznać nadrzędne zasady rachunkowości, 

- wskazać kategorie archiwalne dokumentacji księgowej, 

- wskazać okresy przechowywania dokumentacji księgowej według przepisów prawa 

bilansowego, podatkowego,  

- rozróżnić składniki aktywów trwałych i obrotowych, 

- rozróżnić kapitały (fundusze) własne w zależności od formy organizacyjno-prawnej 

jednostki, 

- określić zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszów) własnych, 

-  sklasyfikować zobowiązania ze względu na termin płatności i tytuł, określić rezerwy na 

zobowiązania, 

- zidentyfikować pojęcia wynikowe, np. koszt, przychód, dochód, 

- określić koszty i przychody zaliczane do podstawowej i pozostałej działalności 

operacyjnej jednostki organizacyjnej, 

- rozpoznać koszty i przychody finansowe w jednostce organizacyjnej, 

- rozróżnić metody naliczania amortyzacji, sporządzić tabele amortyzacyjne, obliczyć 

kwotę odpisu amortyzacyjnego, określić koszt amortyzacji rocznej w jednostce na 

podstawie tabeli amortyzacyjnej, 

- rozróżnić kategorie przyjęte dla potrzeb wyceny aktywów i pasywów, np. cena zakupu, 

cena nabycia, cena sprzedaży netto, koszt wytworzenia, koszt historyczny, cena 

ewidencyjna, wartość nominalna, wartość początkowa, wartość godziwa,  

- określić metody ustalania i obliczyć wynik finansowy brutto metodą księgową zgodnie 

z polityką rachunkowości przyjętą przez jednostkę, 

- zidentyfikować i obliczyć obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto  

w jednostce, w której realizował praktykę zawodową, 

- sklasyfikować dowody księgowe według różnych kryteriów, np. wystawcy dowodu, 

funkcji dowodu, sposobu ewidencji, rodzaju operacji gospodarczej, 

- wskazać elementy dowodu księgowego zgodne z ustawą o rachunkowości,  

- rozpoznać operacje bilansowe i wynikowe, 

- zadekretować wskazane dowody księgowe zgodnie z planem kont jednostki, rodzajem 

operacji, zasadami księgowymi i techniką stosowaną w jednostce (ręcznie, w programie 

finansowo-księgowym), 

- rozpoznać elementy składowe sprawozdania finansowego składanego przez jednostkę, 

- ustalić elementy analizy finansowej prowadzone w jednostce organizacyjnej. 


