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1.Wymagania wstępne 
Rachunkowość, rachunkowość finansowa 

2. Program przedmiotu 
1. Istota sprawozdawczości - pojęcie i podział, zadania, przegląd stosowanych rozwiązań 
2. Odpowiedzialmość kierownika jednostki i rady nadzorczej za rachunkowość jednostki 
3. Wewnętrzna sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarujących w zależności od ich formy prawnej i wielkości (w przykładach) 
4. Sprawozdawczość wewnątrzresortowa na potrzeby kształtowania cen w ciepłownictwie – taryfikacja cen w ciepłownictwie 
5. Łączne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 

3. Metodyka zajęć 
Klasyczna forma wykładu z prezentacją rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa osób fizycznych oraz prawnych - handlowych, 

komunikacji miejskiej oraz produkcyjnych. 

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 
 Zapoznanie słuchaczy z obowiązkowymi i dobrowolnymi potrzebami informacyjnymi podmiotów gospodarczych. 

Wykaz literatury podstawowej     (do 4 pozycji) 
1. Ustawa z dnia 29 września 1994  o rachunkowości (Dz. U.1994 r., Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 r., Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) 
3.Andre Helin, Janusz Wisłowski „Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb 

funkcjonowania komitetu audytu” 
4. J. Stankiewicz, J. Damięcka: Podstawy konsolidacji sprawozdań finansowych, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2009 

Wykaz literatury uzupełniającej     (do 4 pozycji) 
1. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm. 
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 9 października 2006 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w 

obrocie ciepłem, Dz. U. 2006 r, Nr 193, poz. 1423 
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 08/08.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporzadzania  przez jednostki inne niż banki  i zakłady 

ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz. U. 2008, Nr 162, poz. 1004  


