
Technik rachunkowości  jest przygotowany do wykonywania zawodu księgowego oraz 
do wykonywania prac w dziale kadrowo-płacowym.  Niezbędna w tym zawodzie jest 
umiejętność pracy z komputerem i obsługiwanie specjalistycznego oprogramowania 
finansowo-księgowego oraz posiadanie aktualnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego. 

Rozwijający się dynamicznie rynek i ciągłe powstawanie na nim nowych podmiotów o różnych 
przedmiotach działalności pozwalają stwierdzić, że będzie rosnąć zapotrzebowanie na dobrze 
wyszkolonych księgowych i specjalistów w zakresie spraw kadrowo-płacowych. W przyszłości 
będą oni doskonałymi kandydatami na głównych księgowych czy kierowników działów 
personalnych w przedsiębiorstwach. 

Informacje dodatkowe 

W ramach realizowanego projektu „Przedsiębiorczość w praktyce” młodzież uczestniczy 
w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z różnych instytucji i zdobywa dodatkową 
wiedzę praktyczną m.in. jak założyć własną firmę i zdobyć dofinansowanie na nią, jak rozliczać 
podatki i składki ZUS. 

Współpracujemy z Lokalną Akademią 
Sieciową CISCO, dzięki czemu młodzież 
ma możliwość uzyskania certyfikatów 
CISCO powiązanych z ekonomią: 

 Entrepreneurship 
 Be Your Own Boss 
 IoT Fundamentals: Big Data & 

Analytics  
 IoT Fundamentals: Connecting 

Things  

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 

Zawód technik rachunkowości należy do grupy zawodów branży ekonomiczno-
administracyjnej (EKA). W podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie wyodrębniono 
dwie kwalifikacje:  

 EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej  
jednostek organizacyjnych  

 EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent technikum rachunkowości jest przygotowany w szczególności do: 

 prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy 
 sporządzania dokumentacji kadrowej 
 prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi 
 rozliczania wynagrodzeń 
 rozliczania składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 



 prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń 
 prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych i rozliczania podatków 
 prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów z kontrahentami i bankami 
 zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych 
 ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości 

podmiotu 
 przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników 
 wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu 

sprawozdawczego 
 ustalania i rozliczania wyniku finansowego 
 sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych 
 prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej 

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie: 

 w działach finansowych oraz działach księgowych we 
       wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych,  
       podmiotach gospodarczych 
 w biurach rachunkowych 
 w bankach 
 w towarzystwach ubezpieczeniowych 
 w urzędach administracji centralnej i samorządowej 
 w urzędach skarbowych 
 jako właściciele firm w zakresie usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

Zajęcia są  realizowane w pracowniach wyposażonych w środki i materiały dydaktyczne 
określone w podstawie programowej. Szkoła posiada pracownię ekonomiczną wyposażoną 
w stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia). Na każdym 
stanowisku zainstalowane są programy do wykonywania zadań w działach kadr i płac, 
rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz 
prowadzenia księgowości i sprawozdawczości. 
Każde stanowisko posiada dostęp do sieci 
Internet i możliwość drukowania 
sporządzonych dokumentów i ewidencji.  

Dodatkowo pakiet programów biurowych 
umożliwia tworzenie korespondencji biurowej, 
sporządzanie sprawozdań i analiz. 
Uzupełnieniem bazy dydaktycznej są filmy 
i prezentacje ekonomiczne, literatura fachowa 
oraz zestaw przepisów prawa w formie drukowanej.  

W ramach projektu „Stawiamy na fachowców” szkoła wyposażona została w kasy fiskalne, 
które umożliwiają zdobycie umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym. 


