
„Dołącz do przyjaciół 
EKONOMIKA” 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 



PRZED TOBĄ WAŻNA DECYZJA – WYBÓR 

SZKOŁY PONADPOSTAWOWEJ 

RYNEK PRACY W PRZYSZŁOŚCI 
 

 Prawdopodobnie zawody przyszłości będą związane  
z rynkiem energii odnawialnych, medycyną  
i oczywiście rozwojem nowoczesnych technologii. 

 

 W prognozach pojawiają się nazwy nowych zawodów, 
które w przyszłości mogą być pożądane takie jak: 
towarzysz osób starszych, analityk cyber-miasta, 
menedżer ds. rozwoju sztucznej inteligencji  
czy tele-chirurg.  

 



TOP 10 wśród zawodów przyszłości 

1. Specjalista ds.IT 

2. Biotechnolog 

3. Logistyk 

4. Inżynier elektrotechnologii 

5. Lekarz/pracownik usług medycznych 

6. Trener/dietetyk 

7. Specjalista ds. finansowych/doradca ds. finansów 

8. Analityk danych 

9. Grafik komputerowy 

10. Pracownik naukowy 

 

  

 Źródło:  

 https://interviewme.pl/blog/zawody-przyszlosci-najbardziej-
poszukiwane 
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ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH  

TO NAJLEPSZA INWESTYCJA W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 

   Na znaczeniu zyskają pracownicy,  

którzy są w stanie wykonywać swoją pracę zdalnie 



 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM: 

 Informatorem naborowym 

 Stroną www.ekonomik.wodzislaw.pl  

 Szkolnym FB  

 

POROZMAWIAJ Z: 

 Doradcą zawodowym- poznaj swoje predyspozycje 

 Rodzicami, znajomymi – oni znają Cię najlepiej 

 Osobami, które pracują w branży finansowej 

 

PRZED TOBĄ WAŻNA DECYZJA 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/


CZĘŚĆ 1 

Informacje o kierunku 



TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

To zawód dla osób, które myślą o karierze w księgowości 

Cykl kształcenia: 5 lat 

Nauczysz się: 

 prowadzenia ewidencji i 
rozliczeń finansowych,  

 obliczania podatków,  

 rozliczania wynagrodzeń i 
prowadzenia dokumentacji 
kadrowej,  

 ustalania wyniku finansowego,  

 funkcjonowania rynku 

 języka obcego zawodowego 

 

 

 



TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Kwalifikacje, które zdobędziesz na tym kierunku to: 

 EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-

płacowych i gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych 

 EKA.07. Prowadzenie rachunkowości  

  

 Każda zdobyta kwalifikacja będzie 

potwierdzona świadectwem,  

 a kończąc szkołę otrzymasz dyplom 

TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI 

 

 

 



TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Możliwości zatrudnienia 

 Pracę możesz znaleźć w: 

- biurach rachunkowych,  

- w działach księgowych firm i 
urzędów.  

 

 

PAMIĘTAJ! 

 Każda firma potrzebuje 
specjalisty z dziedziny 
księgowości ;) 

 



CZĘŚĆ 2 

Kilka słów o przedmiotach 



RACHUNKOWOŚĆ 

Nauczysz się m.in.: 

 

 rozróżniać  zdarzenia 
występujące w podmiocie 
gospodarczym  

 dokonywać księgowania 
operacji 

 obsługi programu finansowo 
–księgowego 

 wypełniania różnych 
dokumentów księgowych 

 

 

 



PODSTAWY EKONOMII 

Nauczysz się m.in.: 

 Posługiwać pojęciami z obszaru 

funkcjonowania gospodarki, np. 

mikroekonomia, makroekonomia, 

rynek, elastyczność popytu i podaży, 

system gospodarczy, struktura 

rynkowa, inflacja, deflacja, bezrobocie, 

funkcjonowanie konsumenta i 

podmiotu gospodarczego na rynku 



STATYSTYKA 

Nauczysz się: 

 Prowadzić analizę statystyczną badanej 
zbiorowości, obliczać podstawowe miary 
statystyczne, prezentować wyniki analizy oraz 
wyciągać wnioski. 

 

 



KADRY I PŁACE 

 Dowiesz się jak wygląda polityka personalna w firmie, 
związana z zatrudnianiem, wynagradzaniem, szkoleniem 
oraz zwalnianiem pracowników. 

 

 

 

Czy wiesz, że ?...: 
 Roczny wymiar urlopu pracownika to 20 lub 26 dni 

 Pracownika można zatrudnić na podstawie różnych umów 

 Akta osobowe pracownika dzielimy na 4 części: A,B,C,D 

 



JĘZYK OBCY ZAWODOWY 

 Poznasz terminologię zawodową 

 Może wyjedziesz na staż  
zagraniczny 

 

 

 

Mini Słowniczek: 

 Księgowy - accountant  

 Dokumentacja biurowa – office 
documentation 

 Działalność gospodarcza- 
economic activity 

 Kurs walutowy – exchange rate 

 Prawo własności- ownership 

 



FINANSE 

Na zajęciach: 

 wejdziesz w świat finansów prywatnych i 
publicznych 

 poznasz zagadnienia związane z 
pieniądzem 

 nauczysz się rozliczać różne rodzaje 
podatków i wypełniać deklaracje 
podatkowe 

 będziesz wypełniał różne dokumenty 
potwierdzające obrót pieniężny i 
rozliczenia z kontrahentami  

 



JEST JESZCZE WIĘCEJ CIEKAWYCH 

PRZEDMIOTÓW – Zapytaj kolegów z ekonomika 

PAMIĘTAJ – u nas uczysz się zawodu w ramach 
przedmiotów teoretycznych i praktycznych 



INFORMACJE DODATKOWE  

o kierunku TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 



TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Co nas wyróżnia:  

 nowoczesne pracownie komputerowe z 

oprogramowaniem finansowo – księgowym,  

 współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych w 

Polsce,  

 zajęcia ze specjalistami w zakresie podatków, kadr,  

płac oraz finansów, 

 patronaty firm nad uczniami poszczególnych klas, 

 wykwalifikowana kadra nauczycieli , w tym również 

praktyków – zawodowców, 

 Współpraca z uczelniami wyższymi 

 praktyki zawodowe, 

 staże i udział w projektach. 

 

 



TECHNIK RACHUNKOWOŚCI  

a TECHNIK EKONOMISTA 

Technik Ekonomista Technik Rachunkowości 

Cykl kształcenia: 5 lat 

 

Kończąc szkołę masz maturę oraz dyplom technika 

 

Kierunek z dziedziny ekonomiczno – usługowej 

 

Zdobywasz kwalifikację: 

 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek organizacyjnych 

Zdobywasz kwalifikację: 

 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek organizacyjnych 

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości  

W przyszłości możesz pracować na stanowisku związanym z 

administracja, kadrami, podatkami, np. w urzędach czy firmach 

W przyszłości możesz pracować na stanowisku związanym z 

księgowością i kadrami, np. w biurze rachunkowym lub firmach 

Praca biurowa wykonywana przy wykorzystaniu programów finansowo – księgowych 

 

Nauczysz się: prowadzenia biznesu, planowania, rozliczania 

podatków, wypełniania dokumentów kadrowych i rozliczeniowych 

Nauczysz się: prowadzenia księgowości oraz spraw kadrowych, a 

także wypełniania stosownej dokumentacji 

Patronaty firm nad każdą klasa, dzięki którym masz kontakt z pracodawcą podczas wspólnych zajęć i spotkań 



TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – 

TWÓJ WYBÓR 

Zobacz filmiki uczniów kształcących się na tym kierunku 
oraz ich opinie 


