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KARTA OPISU PRZEDMIOTU 

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu 
dotyczy obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu:  
Zarządzanie, rachunkowość i sprawozdawczość 
finansowa dla projektów ze wsparciem UE 
EU funds in business entities – management, 
accounting and financial reporting issues 
 
    

2. Kod przedmiotu:… 
 Liczba punktów ECTS: 3 

    Forma zaliczenia przedmiotu:… 
    Rok rozpoczęcia cyklu 
    kształcenia:  

3. Wydział: Wydział Finansów i Ubezpieczeń 
 
4. Kierunek: Finanse i Rachunkowość 
 
5. Katedra kuratora kierunku:  
 
6. Prowadzący:   Wykład – mgr Jerzy Kwiatkowski                     Ćwiczenia – mgr Jerzy 
Kwiatkowski                  Laboratorium… 
    Egzaminator … 
7. Katedra prowadzącego: Katedra Rachunkowości 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15  
ćwiczenia 15  
lektoraty   
laboratoria   
seminarium   
proseminarium   
inne   
Razem godzin: 30  
egzamin (godz.)    
 
9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr(y).  
 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu 2014/2015 
 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: … 
 
 

10. Stopień kształcenia:  … 
     
 

11. Status przedmiotu  
�   Obowiązkowy dla kierunku … 
�   Obowiązkowy dla specjalności … 
�   Do wyboru …  

12. Wymagania  
         Obowiązkowe: Accounting for Business, Principles of finance, podstawowa znajomość MS 
Excel 
         Zalecane: Financial accounting, Financial reporting and analysis 
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13. Cele przedmiotu: 
 
Praktyczne przygotowanie studenta do przygotowania i realizacji projektów ze wsparciem z 
funduszy UE w zakresie finansowo-księgowym, poprzez: 
1. Przedstawienie studentom wybranych dokumentów programowych regulujących wsparcie 

przedsiębiorstw i organizacji ze środków funduszy UE; 
2. Przedstawienie zasad zarządzania projektami ze wsparciem UE (wnioski aplikacyjne, 

studium wykonalności, harmonogramy rzeczowo-finansowe, wnioski o płatność). 
3. Przedstawienie zasad ujęcia przychodów i kosztów projektów w systemie rachunkowości 

oraz ujawnianie w sprawozdaniu finansowym. 
 
Practical prepairing the student for preparation and realization of projects with EU funds support in 
area of accounting and finance by:  

1. Presenting to students selected programme EU documents that regulate 
supporting businesses and organizations with EU fund co-financing; 

2. Presenting the principles of management of projects supported with EU funds 
(project proposals, feasibility studies, financial schedules, applications for 
payment); 

3. Presenting the principles of entering the project revenues and expenditures to 
accounting system and their disclosure in financial report.  

14. Metody nauczania i studiowania: 
 
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 
 

Liczba godzin 
Lp. Metody nauczania Opis 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
1. Wykład 

Lecture 
prezentacja 
wybranych aspektów 
zarządzania 
projektami ze 
wsparciem z UE, 
zasady ujmowania 
zdarzeń w systemie 
rachunkowości oraz 
prezentacji w 
sprawozdaniu 
finansowym 
presenting the 
selected issues of  
management of 
projects supported 
with EU funds, 
principles of 
recognizing the 
transactions in 
accounting system 
and disclosing them in 
financial report 

15  

2. Ćwiczenia  
Seminar 

analiza przypadku 
wybranego projektu 
inwestycyjnego (od 
wniosku 
aplikacyjnego do 
wniosku końcowego o 
płatność) – tworzenie 
dokumentów 
finansowych, ujęcie w 
systemie 
rachunkowości oraz 
prezentacja w 

15  
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sprawozdaniu 
finansowym 
case study of a 
selected investment 
Project (from Project 
propos al to final 
payment request) – 
preparation of 
documents, book 
entrees, presentation 
In financial report 

3.     
…     

Razem AS: 30 AN:  
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

 

Liczba godzin 
Lp. Metody studiowania Opis 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
1. analiza materiałów 

źródłowych 
analysis of sources of 
information 

zebranie przez studenta 
materiałów źródłowych 
i ich analiza 
source information 
research and analysis 
by student 

15  

2. praca samodzielna z 
dokumentami 
finansowymi projektu 
individual work with 
financial documents of 
the project 

analiza finansowa 
projektu w studium 
wykonalności, wniosek 
aplikacyjny – tabele 
finansowe, 
harmonogram 
rzeczowo-finansowy 
projektu, wnioski o 
płatność, dostosowanie 
planu kont do 
wymogów projektu, 
odzwierciedlenie 
projektu i 
dofinansowania  w 
sprawozdaniu 
finansowym 
financial analysis of the 
Project In feasibility 
study, Project propos al 
– financial tables, 
financial Schedule, 
applications for 
payment, adapting the 
chart of accounts to 
project requirements 

20  

3. redakcja raportu 
editing the report 

raport zawierający 
prezentację zagadnień i 
rozwiązań do 
zastosowania w 
zakresie rachunkowości 
i finansów dla projektu 
będącego projektem 
zaliczeniowym 
report comprising the 
presentation of practical 
issues of the project in 
area of accounting and 
finance 

10  

…     
Razem BS: 45 BN: 
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Razem AS+BS = 75      Razem AN+BN = ……. 
Egzamin (E) = …….       Egzamin (E) =……. 
Łącznie AS+BS+E= …….      Łącznie AN+BN+E = ……. 

 

15. Słowa klucze: analiza finansowa, fundusze UE, projekty inwestycyjne, luka w finansowaniu, 
dotacja (dofinansowanie, wsparcie) financial analysis, UE funds, investment project, financing 
gap, subsidy (co-financing, grant, financial suport) 
16. Treść przedmiotu: 

1. Przegląd systemu wparcia z funduszy UE, prezentacja zasad udzielania, wykorzystania 
i rozliczania wsparcia (dotacji); 
2. Prezentacja i analiza wybranych dokumentów programowych, (rozporządzenia unijne, 
wytyczne w zakresie kwalifikowalności, rozporządzenia krajowe); 
3.Wybrane aspekty zarządzania projektem ze wsparciem unijnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem finansów projektu (budżet projektu, harmonogramy rzeczowo-
finansowe);  
4. Zasady przygotowania dokumentacji finansowej związanej z przygotowaniem projektu 
(analiza finansowa, analiza kosztów-korzyści; tabele finansowe we wnioskach o 
wsparcie); 
5 Zasady ustalania wysokości wsparcia – luka w finansowaniu i zasady jej obliczania; 
6. Ujęcie dotacji w systemie rachunkowości – wymogi wynikające z umów o udzielenie 
wsparcia, przegląd zasad rachunkowości wg ustawy o rachunkowości i 
międzynarodowych standardów rachunkowości 
7. Zasady ujmowania zdarzeń związanych z realizacją projektu i rozliczeniem dotacji, 
zakres i zasady przygotowania typowych dokumentów:  
- dokumentowanie ponoszenia wydatków projektu (kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych) oraz zasady ujęcia w księgach rachunkowych; 
- sprawozdania z realizacji projektu (część finansowa); 
- wnioski o płatność; 
- zasady ujmowania dotacji w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym. 
 
1. Reviewing the system of UE funds, presenting the principles of granting, 

implementing and accounting for UE subsiedies; 
2. Presenting and analyzing of selected UE programme documents (EU and domestic 

regulations, guidelines and instructions); 
3. Selected issues of management of project with EU funds support, with particular 

regard to project finanses (project budgets, financial schedules); 
4. Principles of preparation of financial documents required in the project (financial, 

analysis, cost-benefit analysis, financial tables); 
5. Principles of estimating the value of subsidy – computing the financing gap, 
6. Subsidy in accounting system – grant contractor requirements, review of domestic 

and international accounting standards; 
7. Principles of recognition of transactions of the project and its financial execution, 

preparing the typical documents: 
a.  Documenting the legible and illegible expenditures, accounting entrees; 
b. Reporting the project realization (financial part); 
c. Applications for payments; 
d. Principles of recognition of subsidy in books and presentation in financial 

report 
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17. Efekty kształcenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

 

Symbole efektów 
kształcenia dla 

kierunku 
Efekty kształcenia dla przedmiotu  

Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

Dokumentacja 

                                                                         Wiedza 

FiR1_W04 
 
 
 
 
 
 
FiR1_W06 
 

1.  Ma wiedzę o rodzajach powiązań 
ekonomiczno-społecznych współczesnej 
gospodarki i o rządzących nimi 
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać 
systemy informacyjne rachunkowości dla ich 
odzwierciedlenia. 
 
2. Zna metody i narzędzia pozwalających 
opisywać struktury i instytucje sfery realnej i 
finansowej oraz analizować procesy w nich i 
miedzy nimi zachodzące także w formie modeli 
ewidencyjnych i sprawozdawczych. 
 

1. Analiza 
projektu 
będącego 
zadaniem 
zaliczeniowy
m – dyskusja 
w grupie, 
konsultacje z 
prowadzącym. 

2. Przygotowanie 
przez studenta 
dokumentów 
finansowych 
projektu. 

 

1. Raport 
zawier
ający 
prezen
tację 
zagad
nień i 
rozwi
ązań 
do 
zastos
owani
a w 
zakres
ie 
rachu
nkow
ości i 
finans
ów dla 
projek
tu 
będąc
ego 
projek
tem 
zalicz
eniow
ym  

                                                                     Umiejętności 

 
 
 
 
 
 
 
FiR1_U03 
 
 
 
FiR1_U06 

1. Analizuje przyczyny  i przebieg procesów 
społecznych, gospodarczych i finansowych 
również z wykorzystaniem technologii 
informatycznej. 
2. Potrafi efektywnie wykorzystywać środki i 
narzędzia w tym standardy rachunkowości 
oddane mu do dyspozycji w celu wykonania 
typowych zadań zawodowych 

 
 
 
 
 
 

1. Przygotowanie 
budżetu i 
harmonogram
u rz-f 
projektu. 

2. Wykorzystanie 
praktyczne 
aktów 
normatywnyc
h, standardów 
rachunkowośc
i, 
dokumentów 
programowyc
h i 
wytycznych. 

 
1. Raport 

zawier
ający 
prezen
tację 
zagad
nień i 
rozwi
ązań 
do 
zastos
owani
a w 
zakres
ie 
rachu
nkow
ości i 
finans
ów dla 
projek
tu 
będąc
ego 
projek
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tem 
zalicz
eniow
ym  

                                                               Kompetencje społeczne 

 
 
 
 
FiR1_K03 
 
 
 
FiR1_K05 1. Dostrzega i formułuje problemy, poszukuje 

optymalnych rozwiązań postawionego zadania, 
potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu 
zadania posługując się normami i standardami 
2. Umie uczestniczyć w budowaniu projektów 
społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne, 
ekonomiczne i finansowe realizacji projektów 
oraz potrafi przewidywać w podstawowym 
zakresie ich skutki wykorzystując także modele i 
metody rachunkowości 
… 

 
 
 
 
1. Praca w grupie 

i dyskusja o 
istocie 
problemu, 
zdefiniowanie 
problemu i 
wskazanie 
sposobu jego 
rozwiązania. 

2. Analiza 
problemu i 
selekcja 
materiałów 
stanowiących 
podstawę dla 
jego 
rozwiązania 
(normy 
prawne, 
standardy 
branżowe, 
itp.) 

 
1. Raport 

zawier
ający 
prezen
tację 
zagad
nień i 
rozwi
ązań 
do 
zastos
owani
a w 
zakres
ie 
rachu
nkow
ości i 
finans
ów dla 
projek
tu 
będąc
ego 
projek
tem 
zalicz
eniow
ym. 

 
 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Raport  
Report 

raport zawierający 
prezentację zagadnień i 
rozwiązań do zastosowania 
w zakresie rachunkowości i 
finansów dla projektu 
będącego projektem 
zaliczeniowym 
report comprising the 
presentation of practical 
issues of the project in area 
of accounting and finance 

75% 

2. praca w trakcie 
semestru 
student’s commintent 
during the semester 

Indywidualna ocena wiedzy, 
umiejętności i kompetencji 
studenta z zakresu 
przedmiotu 
Individual assesment of 
student’s knowledge, skills 
and compentences 

25% 

3.    
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 
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19. Literatura 
 
      Literatura obowiązkowa:  
      Literatura zalecana:  

20. Język wykładowy: 

   21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 

 

 


