
TECHNIK EKONOMISTA a TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

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 administracją, 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: planowania i prowadzenia biznesu, 

rozliczania podatków, wypełniania dokumentów 

kadrowych i rozliczeniowych 

 

Nauczysz się: prowadzenia księgowości 

(rachunkowości) oraz spraw kadrowych, 

rozliczania podatków a także wypełniania 

stosownej dokumentacji finansowo-księgowej 

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

zajęć i spotkań 

• cechy wspólne 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 

1. Jakich przedmiotów zawodowych uczymy się na kierunku technik ekonomista? 

• Podstawy ekonomii 

• Statystyka 

• Prawo w działalności gospodarczej 

• Planowanie przedsięwzięć gospodarczych 

• J. angielski zawodowy 

• Kadry i płace 

• Finanse  

• Dokumentowanie działalności 

• Ekonomika 

• Rozliczenia kadrowo-płacowe 

• Rozliczenia finansowe 

 

2. Jakich przedmiotów uczymy się na kierunku technik rachunkowości? 

• Podstawy ekonomii 

• Statystyka 

• J. angielski zawodowy 



• Kadry i płace 

• Finanse  

• Rachunkowość 

• Rozliczenia kadrowo-płacowe 

• Rozliczenia finansowe 

• Rachunkowość w praktyce 

• Pracownia rachunkowości 

  

3. Czy przedmioty zawodowe są trudne? 

Przede wszystkim przedmioty zawodowe są ciekawe, oparte na ćwiczeniach praktycznych nie tylko na 

teorii. Każdy może dostrzec ich zastosowanie w codziennym życiu (obliczenia podatkowe, zapoznanie z 

dokumentacją pracowniczą, przepisami prawa, sporządzaniem pism, wniosków w różnych sprawach, i in.) 

Wszystkie przedmioty zawodowe są nowe, naukę zaczynamy od zera- nikt nie ma zaległości  

a zdawalność egzaminów zewnętrznych wynosi ok.100%, co oznacza, że przedmioty zawodowe da się 

opanować. 

  

4. Jakie są rozszerzenia na kierunku technik ekonomista, technik rachunkowości? 

W zakresie rozszerzonym opanowujemy j. angielski oraz matematykę 

 

5. Jakich uczymy się języków na kierunkach TE/TR 

Uczymy się j. angielskiego (na poziomie rozszerzonym) oraz j. niemieckiego 

Każda z klas ma dodatkowe zajęcia z j. obcego zawodowego 

  

6. Czy to prawda, że kierunek technik ekonomista/technik rachunkowości to kierunek 

matematyczny? 

Matematykę wykorzystujemy do podstawowych obliczeń. Jest ona narzędziem wykorzystywanym w celu 

wygenerowania konkretnych rezultatów.  Na przedmiotach zawodowych nie ma skomplikowanych obliczeń  

i przekształceń wzorów. Rachunkowość jest oparta na logicznych schematach. Wiele obliczeń wykonuje za 

nas program finansowo- księgowy. Jednak każdy z uczniów powinien wiedzieć skąd wzięły się określone 

wartości  

w dokumentach, sprawozdaniach i zestawieniach – wszystko potrafimy przeliczyć również z 

wykorzystaniem kalkulatora. 

 


