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TECHNIK EKONOMISTA 

Przedmiot: RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA 

Łączna liczba godzin 270 

Efekty kształcenia  

 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 
Uczeń: 

1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania; 

2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi; 

3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych; 

4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 

5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy; 

6) identyfikuje kategorie wynikowe; 

7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości; 

8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych; 

9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe; 

10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych 

w różnych jednostkach; 

11) rozlicza koszty działalności organizacji; 

12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych; 

13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów; 

14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową; 



15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych; 

16) sporządza zestawienie obrotów i sald; 

17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych; 

18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe. 

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji 
Uczeń: 

1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji; 

2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami; 

3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne; 

4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne; 

5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji. 

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej 
Uczeń: 

1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe; 

2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej; 

3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej; 

4) oblicza wskaźniki analizy finansowej; 

5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji. 

 

W tabeli zostały przedstawione związki pomiędzy proponowanymi treściami 

podręcznika a efektami kształcenia zawartymi w podstawie programowej. Rozdziały od 29 do 

31 nie mają przypisanych efektów kształcenia z bloku A.36. Treści te wynikają z określonych 

ogólnych efektów kształcenia w zawodzie: 

Uczeń: 

 7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej 

Podręcznik będzie zawierał również zadania, które można rozwiązywać z wykorzystaniem 

programów finansowo-księgowych. W ten sposób uczeń, zrealizuje pkt 1(18) – uczeń stosuje 

oprogramowanie finansowo-księgowe. 

 

 

Treści w podręczniku Uczeń 
1. Ogólne zagadnienia rachunkowości  

1.1 Pojęcie rachunkowości i jej funkcje  

1.2. Podmiotowy zakres rachunkowości… 

1.3. Zasady rachunkowości  

 

1(7) stosuje zasady i przepisy 

regulujące prowadzenie 

rachunkowości 

2. Aktywa i pasywa jednostek 

gospodarujących  
2.1. Aktywa jednostek gospodarujących  

2.2. Pasywa jednostek gospodarujących  

 

1(4) klasyfikuje aktywa i 

pasywa 

3. Bilans  

 

1(4) klasyfikuje aktywa i 

pasywa 

1(7) stosuje zasady i przepisy 

regulujące prowadzenie 

rachunkowości 

3(1) sporządza jednostkowe 

sprawozdania finansowe 



3(2) stosuje zasady i 

procedury związane ze 

sprawozdawczością 

 

4.Operacje gospodarcze 1(2) interpretuje zdarzenia 

gospodarcze dokumentowane 

dowodami księgowymi 

5. Konto księgowe  

 

1(8) określa zasady 

funkcjonowania kont 

księgowych 

6. Księgowe ujęcie środków gospodarczych i 

źródeł ich pochodzenia 

6.1. Funkcjonowanie kont bilansowych  

6.2. Bilans początkowy i otwarcie kont  

6.3. Księgowanie operacji gospodarczych  

6.4. Zestawienie obrotów i sald  

6.5. Bilans końcowy i zamknięcie kont  

 

1(8) określa zasady 

funkcjonowania kont 

księgowych 

1(9) otwiera i zamyka księgi 

rachunkowe 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

1(16) sporządza zestawienie 

obrotów i sald) 

7. Dzielenie i łączenie kont  
 

1(8) określa zasady 

funkcjonowania kont 

księgowych 

8. Poprawianie błędów księgowych  
 

1(15) stosuje zasady 

poprawiania dowodów 

księgowych i zapisów w 

księgach rachunkowych 

9. Funkcjonowanie kont wynikowych  
9.1. Koszty, przychody i wyniki finansowe 

jednostki gospodarującej 

9.2. Ewidencja kosztów  

9.2.1. Ewidencja materiałów i kosztów ich 

zużycia  

9.2.2. Ewidencja zużycia środków trwałych  

9.2.3. Ewidencja wynagrodzeń  

9.2.4. Ewidencja usług obcych  

9.2.5. Rozliczenie kosztów układu 

rodzajowego  

9.2.6. Rozliczenie kosztów produkcji  

9.3. Ewidencja przychodów ze sprzedaży  

9.3.1. Ewidencja przychodów ze sprzedaży w 

przedsiębiorstwie przemysłowym  

9.3.2. Ewidencja przychodów ze sprzedaży w 

przedsiębiorstwie handlowym  

9.4. Ewidencja pozostałych kosztów i 

przychodów operacyjnych 

9.5. Ewidencja pozostałych kosztów i 

przychodów finansowych 

1(6) identyfikuje kategorie 

wynikowe 

1(8) określa zasady 

funkcjonowania kont 

księgowych 

1(11) rozlicza koszty 

działalności jednostki 

1(14) ustala wynik metodą 

statystyczną i księgową 



9.6. Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych 

9.7. Ewidencja wyniku finansowego  

9.7.1. Ewidencja wyniku finansowego w 

przedsiębiorstwie przemysłowym  

9.7.2. Ewidencja wyniku finansowego w 

przedsiębiorstwie handlowym 

9.7.3. Obowiązkowe odpisy z wyniku 

finansowego 

 

10. Plan kont  

 

1(7) stosuje zasady i przepisy 

regulujące prowadzenie 

rachunkowości  

1(8) określa zasady 

funkcjonowania kont 

księgowych 

11. Dokumentacja księgowa  
11.1. Charakterystyka i klasyfikacja dowodów 

księgowych  

11.2. Powstawanie i wykorzystanie dowodów 

księgowych  

11.3. Ochrona danych i zasady 

przechowywania dokumentów księgowych 

 

1(1) sporządza i kontroluje 

dowody księgowe oraz 

kwalifikuje je do 

księgowania 

12. Organizacja rachunkowości  1(7) stosuje zasady i przepisy 

regulujące prowadzenie 

rachunkowości 

13. Sprawozdania finansowe  3 (1) sporządza jednostkowe 

sprawozdania finansowe 

3 (2) stosuje zasady i 

procedury związane ze 

sprawozdawczością 

14. Zadania testowe z zasad rachunkowości 

14.1 Pojęcia i terminy z zakresu zasad 

rachunkowości  

14.2 Funkcjonowanie kont i zasady ewidencji 

księgowej 

14.3 Przetwarzanie danych księgowych 

 

15.Obrót pieniężny 

15.1. Klasyfikacja inwestycji 

krótkoterminowych i zasady ich wyceny w 

ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy 

15.2. Rozliczenia gotówkowe 

15.3. Ewidencja operacji kasowych 

15.4. Rozliczenia bezgotówkowe 

15.5. Ewidencja obrotu bezgotówkowego 

15.6. Inne środki pieniężne ni inne aktywa 

pieniężne 

15.7 Krótkoterminowe papiery wartościowe 

15.8. Kredyty bankowe i ich ewidencja 

 

1(1)sporządza i kontroluje 

dowody księgowe oraz 

kwalifikuje je do 

księgowania 

1(2) interpretuje zdarzenia 

gospodarcze dokumentowane 

dowodami księgowania 

1(3) stosuje zasady 

przechowywania dowodów 

księgowych 

1(5) wycenia aktywa i 

pasywa w ciągu roku 

obrotowego i na dzień 



bilansowy 

1(7) stosuje zasady i przepisy 

regulujące prowadzenie 

rachunkowości 

1(17) stosuje różne formy 

rozliczeń pieniężnych 

16. Ewidencja rozrachunków 

16.1. Ogólne wiadomości o rozrachunkach 

16.2. Rozrachunki publiczno-prawne 

16.2.1. Rozrachunki z tytułu podatku VAT i 

innych podatków pośrednich 

16.2.2. Rozrachunki z tytułu podatku 

dochodowego  

16.2.3. Rozrachunki z ZUS 

16.3. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług 

16.3.1. Rozrachunki z odbiorcami w walucie 

krajowej i w walucie obcej 

16.3.2. Rozrachunki z dostawcami w walucie 

krajowej i obcej 

16.3.3. Wycena i aktualizacja rozrachunków 

16.3.4. Dokumentacja i ewidencja innych 

rozrachunków między kontrahentami 

16.4. Rozrachunki z pracownikami 

16.4.1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

16.4.2. Inne rozrachunki z pracownikami 

16. 5. Rozrachunki z tytułu pożyczek 

 

1(1)sporządza i kontroluje 

dowody księgowe oraz 

kwalifikuje je do 

księgowania 

1(4) klasyfikuje aktywa i 

pasywa 

1 (5) wycenia aktywa i 

pasywa w ciągu roku 

obrotowego i na dzień 

bilansowy 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

1(15) stosuje zasady 

poprawiania dowodów 

księgowych i zapisów w 

księgach rachunkowych 

1(17) stosuje różne formy 

rozliczeń pieniężnych 

17. Obrót materiałowy  

17.1. Zasady gospodarki materiałowej i jej 

dokumentacja 

17.2. Wycena materiałów 

17.3. Zasady rozliczania zakupu materiałów 

17.3.1. Ewidencja zakupu materiałów z 

uwzględnieniem podatku VAT 

17.3.2. Ewidencja zakupu materiałów z 

uwzględnieniem kosztów zakupu 

17.3.3. Ewidencja zakupu materiałów z 

uwzględnieniem odchyleń od cen 

ewidencyjnych materiałów 

17.3.4. Ewidencja zakupu materiałów z 

uwzględnieniem niedoborów i nadwyżek 

17.3.5. Reklamacje przy zakupach materiałów. 

17.4. Ewidencja kosztów zużycia materiałów i 

zasady ich wyceny 

17.5. Ewidencja sprzedaży materiałów 

17.6.Darowizna materiałów 

17.7. Ewidencja aktualizacji wartości 

materiałów. 

 

1(1) sporządza i kontroluje 

dowody księgowe oraz 

kwalifikuje je do 

księgowania 

1(4) klasyfikuje aktywa i 

pasywa 

1 (5) wycenia aktywa i 

pasywa w ciągu roku 

obrotowego i na dzień 

bilansowy 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

1(15) stosuje zasady 

poprawiania dowodów 

księgowych i zapisów w 

księgach rachunkowych 

1(17) stosuje różne formy 

rozliczeń pieniężnych 

18. Aktywa trwałe. 1(1) sporządza i kontroluje 



18.1. Zasady i metody wyceny środków 

trwałych. 

18.2. Zasady dokumentacji i ewidencji 

środków trwałych 

18.3. Metody amortyzacji. 

18.4. Ewidencja zmian w stanie i w wartości 

środków trwałych. 

18.4.1. Otrzymanie lub przekazanie w formie 

aportu środka trwałego 

18.4.2. Zakup i wytworzenie we własnym 

zakresie środka trwałego 

18.4.3. Likwidacja środka trwałego 

18.4.4. Sprzedaż środka trwałego 

18.4.5. Darowizna otrzymana i przekazana 

środka trwałego 

18.4.6. Leasing środków trwałych 

18.4.7. Niedobory i nadwyżki środków 

trwałych 

18.5. Środki trwałe w budowie 

18.6. Wartości niematerialne i prawne 

18.7. Inwestycje długoterminowe 

18.7.1. Długoterminowe papiery wartościowe i 

ich ewidencja 

18.7.2. Odpisy aktualizujące wartość 

długoterminowych aktywów finansowych 

 

dowody księgowe oraz 

kwalifikuje je do 

księgowania 

1(4) klasyfikuje aktywa i 

pasywa 

1 (5) wycenia aktywa i 

pasywa w ciągu roku 

obrotowego i na dzień 

bilansowy 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

1(12) planuje i rozlicza 

amortyzację składników 

majątku trwałego 

 

19. Ewidencja i rozliczanie kosztów 

działalności 

19.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 

19.2. Zasady rachunku kosztów 

19.2.1. Zasady ewidencji kosztów w układzie 

rodzajowym 

19.2.2. Zasady ewidencji kosztów w układzie 

funkcjonalnym 

19.2.3. Zasady ewidencji kosztów wg pełnego 

rachunku kosztów 

19.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów 

amortyzacji 

19.4. Ewidencja i rozliczanie kosztów zużycia 

materiałów 

19.5. Ewidencja i rozliczanie kosztów usług 

obcych 

19.6. Ewidencja i rozliczanie kosztów 

wynagrodzeń 

19.7. Ewidencja i rozliczanie kosztów 

ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 

na rzecz pracowników 

19.8. Ewidencja i rozliczanie podatków i opłat 

19.9. Ewidencja i rozliczanie pozostałych 

kosztów rodzajowych 

1(1) sporządza i kontroluje 

dowody księgowe oraz 

kwalifikuje je do 

księgowania 

1(6) identyfikuje kategorie 

wynikowe 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

1(11) rozlicza koszty 

działalności jednostki 

 



19.10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

19.10.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne 

19.10.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne 

19.11. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów 

działalności pomocniczej 

19.12. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów 

wydziałowych działalności podstawowej 

19.13. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów 

zarządu 

19.14. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów 

działalności podstawowej 

19.15. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów 

sprzedaży. 

 

20. Kalkulacja 

20.1. Pojęcie rodzaje i metody kalkulacji 

20.2. Kalkulacja podziałowa prosta 

20.3. Kalkulacja podziałowa ze 

współczynnikami 

20.4. Kalkulacja doliczeniowa 

20.5. Ewidencja wyników kalkulacji 

 

1(13) rozróżnia i stosuje 

metody kalkulacji kosztów 

21. Produkty pracy i ich sprzedaż 

21.1. Zasady gospodarki produktami pracy 

21.2. Zasady wyceny i ewidencji produktów 

pracy  

21.3. Ewidencja sprzedaży produktów 

gotowych. 

21.4. Koszty sprzedaży i ich rozliczanie 

21.5. Podatek akcyzowy 

21.6. Dokumentacja i ewidencja reklamacji 

przy sprzedaży 

21.7. Ewidencja obrotu opakowaniami 

21.8. Aktualizacja i wycena zapasów wyrobów 

gotowych 

 

1(4) klasyfikuje aktywa i 

pasywa 

1 (5) wycenia aktywa i 

pasywa w ciągu roku 

obrotowego i na dzień 

bilansowy 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

 

22.Obrót towarowy  

22.1. Charakterystyka obrotu towarowego i 

jednostki handlowej 

22.2. Ceny i marże 

22.3. Ogólne zasady ewidencji obrotu 

towarowego 

22.4. Zasady ewidencji i rozliczania zakupu 

towarów 

22.5. Ewidencja zakupu towarów w jednostce 

detalicznej 

22.6. Dokumentacja i ewidencja sprzedaży 

towarów w jednostce hurtowej 

22.7. Ewidencja sprzedaży towarów w detalu 

22.8. Import i eksport towarów 

1(4) klasyfikuje aktywa i 

pasywa 

1 (5) wycenia aktywa i 

pasywa w ciągu roku 

obrotowego i na dzień 

bilansowy 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

 



22.9. Opakowania w obrocie towarowym 

22.10. Reklamacje w obrocie towarowym i ich 

ewidencja  

22.10.1. Reklamacje rzeczowe zgłaszane 

dostawcom 

22.10.2. Reklamacje wartościowe zgłaszane 

dostawcom 

22.10.3. Aktualizacja wartości zapasów 

23. Pozostałe koszty i przychody operacyjne 

23.1. Charakterystyka pozostałych kosztów i 

przychodów operacyjnych 

23.2. Pozostałe koszty i przychody operacyjne 

związane ze zbyciem niefinansowych 

aktywów trwałych 

23.3. Odpisanie należności i zobowiązań 

przedawnionych lub uznanych za nieściągalne 

 

1(6) identyfikuje kategorie 

wynikowe 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

1(11) rozlicza koszty 

działalności jednostki 

 

24. Przychody i koszty finansowe 

24.1. Charakterystyka i zasady ewidencji 

kosztów i przychodach finansowych 

25. Straty i zyski nadzwyczajne 

25.1. Charakterystyka i zasady ewidencji strat i 

zysków nadzwyczajnych 

 

1(6) identyfikuje kategorie 

wynikowe 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

1(11) rozlicza koszty 

działalności jednostki 

 

25. Ustalanie i rozliczanie wyniku 

finansowego 

25.1. Procedury ustalania wyniku finansowego 

25.1.1. Ustalanie wyniku finansowego metodą 

statystyczną  

25.1.2. Ustalanie wyniku finansowego metodą 

księgową 

25.1.3. Obligatoryjne odpisy z wyniku 

finansowego 

25.2. Podział wyniku finansowego  

25.2.1. Podział zysku netto 

25.2.2. Pokrycie straty bilansowej 

 

1(1) sporządza i kontroluje 

dowody księgowe oraz 

kwalifikuje je do 

księgowania 

1(6) identyfikuje kategorie 

wynikowe 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

1(11) rozlicza koszty 

działalności jednostki 

1(14) ustala wynik metodą 

statystyczną i księgową 

26. Ewidencja kapitałów i funduszy 

26.1. Ogólna charakterystyka kapitałów 

26.2. Fundusze własne w przedsiębiorstwach 

państwowych 

26.3. Fundusze własne w spółdzielni 

26.4 Kapitały własne spółek kapitałowych 

26.5. Kapitały własne spółek osobowych 

1 (5) wycenia aktywa i 

pasywa w ciągu roku 

obrotowego i na dzień 

bilansowy 

1(7) stosuje zasady i przepisy 

regulujące prowadzenie 

rachunkowości 



26.6. Fundusze specjalnego przeznaczenia 

26.7 Pojęcie i ewidencja rezerw 

 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

 

27. Inwentaryzacja 

27.1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 

27.2. Organizacja, przebieg i dokumentacja 

inwentaryzacji 

27.3. Różnice inwentaryzacyjne i ich 

ewidencja 

27.4. Ewidencja rozliczania różnic 

inwentaryzacyjnych 

27.4.1. Ewidencja rozliczania nadwyżek 

inwentaryzacyjnych 

27.4.2. Ewidencja rozliczania niedoborów 

niezawinionych 

27.4.3. Ewidencja rozliczania niedoborów 

zawinionych 

 

2(1) rozróżnia rodzaje, etapy 

i zasady inwentaryzacji 

2(2) stosuje różne metody 

przeprowadzania 

inwentaryzacji 

2(3) ustala i interpretuje 

różnice inwentaryzacyjne 

2(4) rozlicza różnice 

inwentaryzacyjne 

2(5) sporządza dokumentację 

z przebiegu inwentaryzacji 

1(1) sporządza i kontroluje 

dowody księgowe oraz 

kwalifikuje je do 

księgowania 

1(5) wycenia aktywa i 

pasywa w ciągu roku 

obrotowego i na dzień 

bilansowy 

1(7) stosuje zasady i przepisy 

regulujące prowadzenie 

rachunkowości 

1(10) ewidencjonuje operacje 

bilansowe i wynikowe na 

kontach syntetycznych i 

analitycznych w różnych 

jednostkach 

 

28. Podstawowe sprawozdania finansowe i 

ich analiza 

28.1. Istota, rodzaje i sprawozdawczości 

finansowej 

28.2. Bilans 

28.2.1. Ogólne wiadomości o bilansie 

28.2.2. Wycena aktywów i pasywów 

28.2.3. Kolejność prac bilansowych 

28.2.4. Układ i struktura bilansu 

28.2.5. Technika sporządzania bilansu 

28.3. Rachunek zysków i strat 

28.3.1. Układ struktura i treść rachunku 

zysków i strat 

28.3.2. Technika sporządzania rachunku 

zysków i strat 

28.4. Pozostałe sprawozdania finansowe 

3(1) sporządza jednostkowe 

sprawozdania finansowe 

3(2) stosuje zasady i 

procedury związane ze 

sprawozdawczością 

3(3)identyfikuje zadania, 

przedmiot i zakres analizy 

finansowej 

3(4) rozróżnia wskaźniki 

analizy finansowej 

3(5) dobiera i interpretuje 

wskaźniki do oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej 

3(6) oblicza wskaźniki 

analizy finansowej 

3(7) ocenia sytuację 



28.5. Analiza finansowa 

28.5.1. Ogólne wiadomości o analizie 

finansowej 

28.5.2. Sprawozdania finansowe jednostki jako 

podstawa analizy finansowej 

28.5.3.Analiza wstępna bilansu i rachunku 

strat i zysków 

28.5.4. Analiza wskaźnikowa  

29. Ewidencja księgowa działalności jednostki 

29.1. Ewidencja działalności w jednostce 

gospodarczej – produkcyjnej 

 

majątkową i finansową 

jednostki 

1(2) interpretuje zdarzenia 

gospodarcze dokumentowane 

dowodami księgowymi 

1(3) stosuje zasady 

przechowywania dowodów 

księgowych 

1(5) wycenia aktywa i 

pasywa w ciągu roku 

obrotowego i na dzień 

bilansowy 

 

29. Podatkowa Księga Przychodów i 

Rozchodów 

29.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy 

Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów 

29.2. Podstawowe kategorie i pojęcia zawarte 

w przepisach dotyczących Podatkowej Księgi 

Przychodów i Rozchodów 

29.3. Dokumentowanie operacji 

gospodarczych  

29.4. Rodzaje ewidencji dodatkowej 

29.4.1. Ewidencja środków trwałych  

29.4.2. Ewidencja wyposażenia  

29.4.3. Indywidualne (imienne) karty 

przychodów pracowników  

29.4.4. Ewidencja przebiegu pojazdów  

29.4.5. Ewidencja podatku od towarów usług  

29.4.6. Ewidencja przychodów ze sprzedaży  

29.4.7. Ewidencja kupna i sprzedaży wartości 

dewizowych 

29.4.8. Ewidencja pożyczek i zastawionych 

rzeczy  

29.4.9. Książka kontroli  

29.5. Wzór Podatkowej Księgi Przychodów i 

Rozchodów 

29.6. Zasady sporządzania spisu z natury  

29.7. Miesięczne i roczne zamknięcie 

Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów 

 oraz zasady ustalania dochodu 

29.8. Zasady prowadzenia Podatkowej Księgi 

Przychodów Rozchodów  

 

 

30. Zryczałtowana forma opodatkowania  

30.1. Ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych  

30.2. Zryczałtowany podatek dochodowy w 

formie karty podatkowej  

 

 



31. Wady i zalety różnych form 

opodatkowania  

 

 

 

        Grażyna Borowska 

 

 

 

 

 

 

 


