
 
 

 
 

Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3.2:  Rachunkowość finansowa– warsztaty  

 

Cel zajęć:  
 

Celem zajęć z rachunkowości finansowej jest zapoznanie studentów z zasadami działania systemu 

informatycznego w rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zdarzenia gospodarcze  

w przedsiębiorstwie zmiany w zasobach (majątek), źródła ich finansowania oraz wyniki działalności 

gospodarczej. 
 

Po opanowaniu zagadnień omawianych na zajęciach studenci będą potrafili samodzielnie prowadzić 

ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych oraz sporządzić na podstawie 

zestawienia obrotów i sald wstępny bilans (równowaga aktywów i pasywów) oraz rachunek zysków  

i strat, a także wyliczyć zobowiązania podatkowe wynikające z prowadzonej działalności 

gospodarczej. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości jako 

specyficznego języka biznesu, obejmują przedstawienie zakładowego planu kont, metod wyceny, 

dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych. 
 

Zakres tematyczny zajęć:  

I. Konfiguracja programu informatycznego Comarch ERP Optima 

1. Zakładanie nowego podmiotu (firmy) w systemie informatycznym,  Przeglądanie i modyfikacja 

danych firmy, 

2. Zasady zapisów księgowych, import danych z innej bazy danych (banki, kategorie, kontrahenci, 

urzędy),  

3. Kartoteka – rachunki bankowe, moduł kasa bank, Ewidencja raportów kasowych i wyciągów 

bankowych,      rozliczenia dokumentów  Kartoteki – kontrahenci, pracownicy, urzędy, właściciele   

II. Moduł Księga Handlowa tworzenie planu kont i bilansu otwarcia w programie Comarch ERP 

Optima 

1.  Konfiguracja programu Comarch ERP Optima dla modułów Księga handlowa 

2.  Zakładanie i modyfikacja  Planu Kont w programie  księgowym Comarch ERP Optima 

3.  Tworzenie Bilansu Otwarcia w programie księgowym 

 
III. Moduł Środki Trwałe i wartości niematerialne i prawne w programie Comarch ERP Optima 
1. Grupy środków trwałych Środki trwałe, środki trwałe w budowie,  wartości niematerialne  

i prawne,  

2. Zakładanie kartotek środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych naliczanie 

amortyzacji,  

3. Ewidencja księgowa zakupu środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, oraz 

amortyzacji i umorzenia 



 
 

 
 

IV. Rejestry sprzedaży i zakupu VAT - księgowanie dokumentów w programie Comarch ERP Optima 

1. Wprowadzanie dokumentów do ewidencji zakupu VAT, księgowanie operacji gospodarczych na 

kontach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych ewidencja zakupu towarów  

i usług, zakupu środków trwałych w tym ewidencja leasingu, paliwa, kosztów 

eksploatacji  samochodu) definiowanie kategorii  zdarzeń gospodarczych przyporządkowanie 

zdarzeniom kont księgowych konta Zespołu 4 i 3 

2. Wprowadzanie danych do rejestru sprzedaży, definiowanie kategorii  zdarzeń gospodarczych 

przyporządkowanie zdarzeniom kont księgowych konta Zespołu 7  

3. Sporządzanie i przygotowanie do wysyłki deklaracji VAT, przygotowywanie do wysyłki pliku JPK, 

Sporządzanie obrotów i sald 

V Moduł kadry i płace, w programie Comarch ERP Optima 

1.  Moduł kadry i płace,  zakładanie kartotek pracownikom 

2.  Definiowanie list płac naliczanie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę 

3. Naliczanie wynagrodzeń osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie, oraz umowy  

o dzieło, sporządzanie pracowniczych deklaracji podatkowych. 

 

 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Rachunkowość finansowa”dla studentów  

i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach Istopnia  na kierunku 

Zarządzanie,  

 

w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 45 godzin, w trzech grupach, po 15 godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Konfiguracja programu informatycznego Comarch ERP Optima. 2 

2. 
Moduł Księga Handlowa tworzenie planu kont i bilansu otwarcia w 
programie Comarch ERP Optima. 

4 



 
 

 
 

3. 
Moduł Środki Trwałe i wartości niematerialne i prawne w programie 
Comarch ERP Optima. 

2 

4. 
Rejestry sprzedaży i zakupu VAT - księgowanie dokumentów w programie 
Comarch ERP Optima. 

5 

5. Moduł kadry i płace, w programie Comarch ERP Optima. 2 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


