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Wstęp
Niniejszy skrypt z zadaniami stanowi uzupełnienie skryptów teoretycznych z rachunkowości, których w ostatnich latach na rynku wydawniczym
ukazało się wiele. Jest on skierowany do osób nieznających zasad rachunkowości oraz do tych, które chciałyby posiadaną już wiedzę z tej dziedziny
sobie przypomnieć i utrwalić. Zadania poświęcone zagadnieniom ogólnych
zasad rachunkowości z jednej strony dają możliwość powtórzenia materiału
przez słuchaczy, u których wystąpiła przerwa w procesie nauczania, z drugiej
zaś strony pozwalają na realizację całego procesu dydaktycznego. Zadania
w skrypcie zostały tak opracowane, aby dały podstawy teoretyczne do dalszego zgłębiania wiedzy z dziedziny naukowej, którą jest rachunkowość.
Zbiór ten powinien stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów wydziałów Nauk Ekonomicznych oraz Zarządzania, Informatyki i Finansów o kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, a zwłaszcza dla tych specjalizujących się w rachunkowości i auditingu. Nie ma w tym względzie znaczenia
forma studiów, ponieważ skrypt będzie przydatny na studiach zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Ponadto może być wykorzystywany na
studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, finansów oraz kontroli
podatkowej.
O powodzeniu w rozwiązywaniu poszczególnych zadań nie stanowi tylko
przestudiowanie przez studenta fachowej literatury, m.in. skryptów teoretycznych z rachunkowości, i wysłuchanie wykładów z tego przedmiotu, ale
przede wszystkim wykorzystywanie jego wyobraźni, wiedzy o życiu gospodarczym przedsiębiorstw. Niemałą rolę odgrywa również zachowanie kolejności
przy ich rozwiązywaniu. Obowiązek ten wynika z konieczności posiadania
nabytej umiejętności rozwiązywania każdego poprzedniego zadania (poza
pierwszym).
Zadania zawarte w skrypcie są zgrupowane w poszczególnych rozdziałach,
obejmujących określone zagadnienia rachunkowości, a w ramach rozdziałów
szczegółowe ich rozwinięcie. W każdym rozdziale sformułowany został cel,
jaki powinien zostać osiągnięty. Rozwiązywanie poszczególnych zadań nie
wymaga wykorzystywania wzorcowego wykazu kont syntetycznych umieszczonego w niniejszym skrypcie tuż za wstępem. Jest on jednak niezbędny dla
lepszego zrozumienia treści zawartych w rozdziale poświęconym podzielno-
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ści kont. Do ewidencji zasobów gospodarczych i źródeł ich finansowania oraz
zachodzących w nich zmian w przedstawianych w zbiorze zadaniach można
wykorzystywać skrócony wykaz kont syntetycznych. Aby ułatwić rozwiązywanie zadań, zamieszczono wykaz skrótów dowodów księgowych.
Na ręce grupy nr 1 drugiego roku studiów wieczorowych Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o kierunku
zarządzanie, studiującej rachunkowość w roku akademickim 2009/2010,
składam serdeczne podziękowanie za wkład i zaangażowanie, jakie wnieśli
w uatrakcyjnienie przedkładanego zbioru zadań.
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