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Zarządzanie informacją sprawozdawczą 

rachunkowośc zarządcza i controlling  

Wojciech Hasik 

Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej 

Podstawowe kompendium wiedzy z ekonomii, rachunkowości, rachunkowości finansowej i prawa handlowego. 

Wykład wprowadza w tematykę zarządzania informacją sprawozdawczą, postrzeganą jako część  zarządzania relacjami z interesariuszami jednostki 
gospodarczej. Istota sprawozdawczości finansowej w kontekście efektywności rynków a polityka bilansowa, rachunkowość kreatywna i polityka 
rachunkowości. Kontraktowy model przedsiębiorstwa a potrzeby informacyjne interesariuszy. Definicja, istota, ograniczenia i dylematy rachunkowości 
kreatywnej oraz polityki bilansowej. ZagroŜenia instrumentalnego wykorzystywania sprawozdawczości finansowej. Casus Enronu. Etyka w 
rachunkowości a legalność zarządzania informajcą sprawozdawczą. Narzędzia rachunkowości kreatywnej i ich stosowanie w praktyce gospodarczej - 
historia i współczesność. 
 

Wykład z elementami warsztatów. Studia przypadków. Opracowywanie projektów. 

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania narzędzi polityki bilansowej. Ukazanie polityki bilansowej jako aktywności stosowanej 
powszechnie przez podmioty gospodarcze. Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny legalności oraz wymiaru etycznego stosowania polityki 
bilansowej. 

Przygotowanie projektu. Egzamin pisemny na ostatnich zajęciach (zaliczenie na prawach egzaminu)  

1.Polityka bilansowa i analiza finansowa, nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. Sawicki K.Ekspert. Wrocław, 2001. 
2. Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych. Jackson C.W. PWN, Warszawa ,2008. 
3. Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa. Kamiński R. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2001. 
4. Ustawa o rachunkowości (aktualna wersja ujednolicona ustawy dostępna na www.mf.gov.pl) 
 

1.Akty normatywne: Regulacje prawne : Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
3.Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Wąsowski W. Difin, Warszawa, 2005. 
3. Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczenie asymetrii 
informacji na rynku kapitałowym. Hulicka M. Wyd. UJ, Kraków, 2008. 


