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Program kursu 

Temat 1  - Struktura prawno - dokumentacyjna rachunkowości.  

1. Podstawy rachunkowości 
2. Definicja rachunkowości oraz kluczowe pojęcia z zakresu rachunkowości 
3. Zasady, funkcje, struktura, cechy rachunkowości 
4. Podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia 

wykonawcze do ustawy 
5. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych 
6. Dowody księgowe- charakterystyka i klasyfikacja 
7. Obieg dowodów księgowych 
8. Księgi rachunkowe 
9. Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych ( dziennik, księga główna, księgi 

pomocnicze, inwentarz) 
10. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald 

kont pomocniczych 
11. Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych 
12. Poprawianie błędów w zapisach księgowych 

Temat 2 - Ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz środki trwałe. 

1. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych 
2. Konto księgowe- pojęcie i klasyfikacja 
3. Pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont 
4. Ewidencja syntetyczna i analityczna 
5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych 
6.  Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych 
7. Konta pozabilansowe – charakterystyka 
8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
9. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - pojęcie, struktura, charakterystyka 
10.  Wycena bieżąca i bilansowa 
11. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych 
12.  Amortyzacja bilansowa i podatkowa 
13. Środki trwałe w budowie- ich ujęcie i ujawnienie 

Temat 3 - Organizacja rachunkowości oraz Inwentaryzacja. 

1. Organizacja rachunkowości jako proces 
2. Dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości 
3. Inwentaryzacja- pojęcie, zasady, rodzaje, metody i terminy 
4. Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic Inwentaryzacyjnych 
5. Funkcjonalna kontrola wewnętrzna 
6. Lean accounting 

Temat 4 - Struktura bilansu oraz gospodarka materiałowa. 

1. Bilans. Aktywa i pasywa 



 
 

2. Struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł 
jego finansowania 

3. Aktywa trwałe i obrotowe 
4. Kapitał własny i obcy 
5. Inwentarz i bilans - układ oraz zasady sporządzania 
6. Analiza bilansu w różnych układach 
7. Wskaźniki pomiaru informacji w bilansie 
8. Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego 
9. Materiały i towary  rodzaje, dokumentacja 
10.  Zasady wyceny materiałów i towarów- wycena przychodu i rozchodu 
11. Ewidencja materiałów i towarów 
12.  Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów i ich rozliczanie 
13.  Ewidencja reklamacji i opakowań zwrotnych 

Temat 5  - Rachunek zysków i strat oraz rozliczenie kosztów. 

1. Rachunek zysków i strat. Koszty i przychody 
1. Pojęcie kosztów i przychodów 
2. Przychody i koszty działalności operacyjnej 
3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej 
4. Przychody i koszty finansowe 
5. Straty i zyski nadzwyczajne 
6. Zasady ustalania wyniku finansowego  
7. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania w wariancie porównawczym  

i kalkulacyjnym 
8. Analiza rachunku zysków i strat 
9. Rachunek kosztów - koszty podstawowej działalności operacyjnej 
10. Koszty działalności - pojęcie, istota i klasyfikacja 
11. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów 
12. Ewidencja i rozliczanie kosztów 
13. Zmiana stanu produktów 
14.  Rozliczanie międzyokresowe kosztów 
15. Rozliczanie międzypodmiotowe kosztów 

Temat 6 -  Ewidencja Inwestycji oraz zarządzanie rozrachunkami. 

1. Pojęcie, charakterystyka i ewidencja inwestycji 
2. Inwestycje krótko- i długoterminowe 

3. Aktywa pieniężne- charakterystyka 

4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 

5. Inne środki pieniężne 

6. Inne aktywa pieniężne 

7. Rozrachunki 
8. Rozrachunki- klasyfikacja, istota , wycena, ewidencja 

9. Należności krótko- i długoterminowe 

10. Zobowiązania krótko- i długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania 

11. Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych ( ustalenie różnic kursowych) 
12. Rozrachunki wątpliwe i sporne , odpisy aktualizujące należności. 

 

Więcej informacji na temat naszych kursów na: https://wektorwiedzy.pl 

https://wektorwiedzy.pl/

