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Kształcenie zawodowe teoretyczne

Podstawy ekonomii

Elementy prawa

Organizacja działalności gospodarczej

Rachunkowość 

Język obcy zawodowy

Kształcenie zawodowe praktyczne

Prac. ekonomiczna

Prac. rachunkowości

Prac. statystyki i analiz

Prac. kadrowo - płacowa

.04. EKA

Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej

.05. EKA

Prowadzenie spraw 

kadrowo-płacowych 

i gospodarki finansowej

jednostek organizacyjnych

Uczniowie odbywają praktykę miesięczną w: 
biurach rachunkowych, urzędach, bankach i innych podobnych instytucjach w Polsce
i za granicą.



Technik ekonomista 
specjalizacja: ekonomia managerska

       Bardzo dobra alternatywa dla osób, które oczekują gruntownego przygo-
towania ogólnokształcącego i jednocześnie chcą zdobyć dobry zawód. 
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w renomowanych przedsiębiorstwach, 

biurach rachunkowych, urzędach, bankach itp. 
Zawód ten daje duże możliwości, przygotowuje do realizacji zadań :
1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków; 
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności 

    podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 



TECHNIK

RACHUNKOWOŚCI



1) w zakresie kwalifikacji: EKA.05. 

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i 

gospodarki finansowej jednostek 

organizacyjnych:

2) w zakresie kwalifikacji EKA.07. 

Prowadzenie rachunkowości:

a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania 

kandydatów do pracy,

b) sporządzania dokumentacji kadrowej,

c) prowadzenia spraw związanych ze 

świadczeniami socjalnymi,

d) rozliczania wynagrodzeń i składek 

pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych,

e) prowadzenia analizy zatrudnienia i 

wynagrodzeń,

f) prowadzenia ewidencji podatkowych i 

rozliczeń podatkowych,

g) prowadzenia rozliczeń finansowych z 

kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

a) organizowania rachunkowości jednostek 

organizacyjnych,

b) ewidencjonowania operacji gospodarczych,

c) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania 

jej wyników,

d) wyceniania składników aktywów i pasywów,

e) ustalania wyniku finansowego,

f) sporządzania jednostkowych sprawozdań 

finansowych,

g) prowadzenia analizy finansowej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być 

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:



















▪ w przedsiębiorstwach

▪ w biurach rachunkowych

▪ w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

▪ w Urzędzie Skarbowym

▪ w firmach handlowych





▪ "Praktyki zawodowe wehikułem 
do zatrudnienia" - wyjazd do 
Niemiec

▪ „CKZiU odkrywa europejskie 
rynki pracy” - wyjazd do Włoch.

▪ Zobacz:

▪ PO WER - fragment programu

https://drive.google.com/file/d/1FadXuczg9y9PiuK5Oh2jZJWJcdj1riT_/view


uczniowie wzięli udział w szeregu kursów, wycieczek,

odbyli staże u pracodawców, a nauczyciele wzbogacili

swój warsztat pracy poprzez m.in. udział w szkoleniach.

Zobaczcie sami:)

W CKZiU nr 1 dzięki realizacji programu finansowanego ze środków UE pn.
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Czekamy

jeszcze tylko

na Ciebie



Do zobaczenia !


