
Naukowe patronaty  

i porozumienia 



 Nasza szkoła posiada stały kontakt z uczelniami wyższymi  i instytucjami, które wspierają 

młodzież i nauczycieli w zdobywaniu i wzbogacaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej. 

 Do podmiotów współpracujących z Zespołem Szkół Ekonomicznych należą: 

 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach 

Górnośląska Wyższa 
Szkoła Handlowa  

w Katowicach 

Politechnika Śląska  
w Gliwicach 

Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce 



 W ramach współpracy odbywają się zajęcia warsztatowe i wykłady dla 

młodzieży zarówno w naszej szkole jak i na uczelniach. I tak  w poprzednim 
roku szkolnym uczniowie uczestniczyli m. in. w następujących seminariach: 

 „Rachunkowość – współczesny język biznesu”  

 „Jak zbudować wygrywającą strategię marketingową” 

 „Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR oraz promocja społecznego 
utrwalania norm” 

 „Pierwsze kroki na rynku pracy” 

 „Czy gospodarka może być smart?” 

 „Co naprawdę kupuje gracz, czyli marketingowe poziomy produktów FIFA 
16 i The SIMS 4” 

 „Teoria gier w ekonomii (i nie tylko)” 

 „Obrót materiałowy w praktyce” 

 Analiza sieciowa w zarządzaniu firmą” 

 Tworzenie wizerunku w mediach społecznościowych” 

 

 





Szkoła bardzo aktywnie współpracuje z zakładami pracy 
na terenie powiatu i w najbliższym otoczeniu.  

Należą do nich: 

Doradztwo Podatkowe Graczyk s.c. 

Kancelaria Podatkowo – Prawna VACATIO sp. z o. o. 

Biuro rachunkowe WARIDO Sp. z o. o. 

Bank Spółdzielczy Wodzisław Śl. 

PKO BP SA Wodzisław Śląski 



  

W ramach współpracy odbywają się liczne warsztaty 
cieszące się dużym uznaniem uczniów, która ma 

możliwość zetknięcia się z realiami życia 
gospodarczego. Spotkania z pracodawcami 

pokazują, że wiedza i umiejętności, których uczy 
się młodzież na lekcjach ma konkretne 

przełożenie i zastosowanie w pracy. 

 

 

 

   



Przykłady zajęć warsztatowych: 

Doradztwo Podatkowe Graczyk 

„Zasady sporządzania elektronicznego wniosku o wpis do 
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności gospodarczej 
CEIDG”  

„Koszt czy nie koszt – zasady kwalifikowania zdarzeń i wydatków 
jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego” 

„Jak sporządzić roczne zeznanie podatkowe?” 

„Specyfika pracy doradcy podatkowego”  

 





Kancelaria Podatkowo – Prawna VACATIO sp. z o. o. 
 
„Prowadzenie małej firmy w praktyce” 
„Przygotowanie do stażu zagranicznego w Wielkiej Brytanii” 

 



WARIDO Sp. z o. o. 
 
„Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce”, 
„Przestępstwa gospodarcze oraz zabezpieczenia materiałów    

dowodowych w postępowaniach gospodarczych” 

 
  



Narodowy Bank Polski 
 
„Zadania NBP, operacje otwartego rynku, pieniądz.” 
 



PKO BP SA 
„Nowoczesne technologie w bankowości, analiza wskaźnikowa 
wniosków przedsiębiorstw” 
„Nowoczesne usługi bankowe” 
 



Bank Spółdzielczy 

„Zasady wypełniania wniosku kredytowego, ocena zdolności 
kredytowej, praca analityka finansowego w praktyce” 

 


