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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
Pojęcie, funkcje i formy banków w Polsce. Zasady tworzenia i organizacji banków.  Formy
kapitału  i  wymogi  kapitałowe  stawiane  bankom.   Rodzaje  operacji  bankowych.   Cechy
specyficzne rachunkowości bankowej.  Rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa,
controlling.  Zasady  rachunkowości  bankowej.  Podstawy  prawne  rachunkowości.
Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych banków.  Analiza i ocena kondycji
ekonomiczno  -  finansowej  banków  z  wykorzystaniem  bazy  danych  Refinitiv  Eikon.
Podstawowe  wskaźniki  stosowane  do  oceny  sytuacji  finansowej  banków.   Operacje  z
bankiem  centralnym  sektorem  finansowym,  niefinansowym  i  budżetowym.   Ryzyko  w
działalności  bankowej  -  pojęcie,  klasyfikacja,  metody pomiaru  i  ograniczania  ryzyka  oraz
zasady ewidencji ryzyka.

CEL KSZTAŁCENIA
Przekazanie  studentom  wiedzy  z  zakresu  zasad  funkcjonowania  banków  i  instytucji
działających w systemie bankowym oraz wiedzy na temat zasad prowadzenia i zastosowania
rachunkowości w bankach

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU 
CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI 
NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN 
NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych: S/NZJA_P6S_WG++, S/EFA_P6S_WG++, S/NZJA_P6S_KK+, 
S/NZJA_P6S_UW++, S/NZJA_P6S_WK+, S/EFA_P6S_UW++

Symbole efektów kierunkowych: KP6_WG3++, KP6_KK1+, KP6_WK4+, KP6_UW3+, 
KP6_UW2+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu bankowości i wyjaśnia rolę poszczególnych
form  banków  w  systemie  gospodarczym,  oraz  charakteryzuje  podstawowe  czynności
bankowe
W2 –Zna podstawy prawne prowadzenia biznesu bankowego, oraz ma wiedzę z na temat
zasad rachunkowości stosowanej w praktyce bankowej
W3  –Ma  wiedzę  na  temat  rodzajów  zawartości  i  budowy  sprawozdań  finansowych
sporządzanych przez banki oraz metod oceny kondycji ekonomiczno-finansowej banków

Umiejętności:

U1 –Wyjaśnia rolę i  zasady funkcjonowania różnych form banków i innych podmiotów
działających  w  systemie  bankowym  oraz  analizuje  i  ocenia  ryzyka  związane  z
prowadzeniem biznesu bankowego.
U2 –Samodzielnie  identyfikuje i  interpretuje  treści  zawarte  w systemie rachunkowości
bankowej

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
683/2020
Dyscypliny:  ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości
Status przedmiotu: 
Grupa przedmiotów: 
Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Zarządzanie
Zakres kształcenia:  Zarządzanie
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia
Rok/semestr: 1/1

Rodzaj zajęć: Wykład
Liczba godzin w semestrze:  Wykład: 
30.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
Przedsiębiorczość, podstawy 
ekonomii i finansów 
Wymagania wstępne: Znajomość 
podstaw ekonomii i finansów

Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Ekonomii i 
Finansów
Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu: dr inż. Marek Garbowski
e-mail: maregar@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: 



Kompetencje społeczne:

K1  –Rozumie  potrzebę  systematycznego  weryfikowania  oraz  uzupełniania  wiedzy  w
zakresie  możliwości  wykorzystania  instrumentów  rachunkowości  w  zarządzaniu
przedsiębiorstwem bankowym.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1, W2, W3, U1, U2, K1):Wykład informacyjny,  wykład problemowy,  analiza
przypadków z wykorzystaniem bazy danych Refinitiv Eikon

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Wykład:  Test  kompetencyjny  -  Test  kompetencyjny  -  Warunkiem  otrzymania  oceny
pozytywnej będzie  prawidłowa odpowiedź na min. 50% pytań z każdego z dwóch testów
kompetencyjnych. Następne wyższe  oceny po udzieleniu kolejnych 10%  prawidłowych
odpowiedzi. (W1, W2, W3, U1, U2, K1);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  Klimontowicz M., tytuł: Bankowość dla praktyków, „Europejski Certyfikat  Bankowca,
wyd. ZBP, rok 2017
2.  Iwanicz-Drozdowska i in., tytuł: Bankowość – instytucje, operacje, zarządzanie, wyd.
Poltext, rok 2017
3.  Buer K. i in., tytuł: Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku”.,
wyd.  Instytut Prawa Gospodarczego., rok 2020
4.  Miętki Z., tytuł: Rachunkowość bankowa, wyd. WSB w Poznaniu, rok 2008
5.  Micherda B., tytuł: Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, wyd.
PWN, rok 2021
1.  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000957

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  Pawlak A., tytuł: Zbiór zadań z rachunkowości bankowej, wyd. WSB w Poznaniu, rok
2014
2.  Kuklińska-Sadłocha E., tytuł: Controlling w banku, wyd. PWN, rok 2010
3.  Zaleska M., tytuł: Świat bankowości, wyd. Difin, rok 2018



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

12S1O-RACB
ECTS: 2.5
CYKL:  2021Z

Rachunkowość w bankowości

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 30.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 32.0h

2. Samodzielna praca studenta:

Czytanie literatury, 15.50 h

Przygotowywanie się do zaliczenia przedmiotu 15.00 h

OGÓŁEM:  30.5h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  62.5h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 62.5 h : 1h/ECTS = 62.50 ECTS 

Średnio: 2.5 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela  akademickiego
32.00 punktów 
ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
-29.50 punktów 
ECTS


