
Program praktyki zawodowej dla zawodu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 
 

1. Cel praktyki zawodowej: 
Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie 
technik rachunkowości. 

2. Cele szczegółowe: 
Po odbyciu praktyki zawodowej słuchacz powinien: 
w zakresie kwalifikacji AU.36. prowadzenie rachunkowości  
 skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej 

 oddzielić dokumenty księgowe podlegające i niepodlegające księgowaniu 

 dokonać kontroli wstępnej dowodów księgowych 

 zastosować pieczęcie dekretacyjne do kwalifikowania dowodów księgowych do ujęcia w księgach 
rachunkowych 

 określić okres przechowywania różnych dowodów i dokumentów księgowych występujących 
w jednostce organizacyjnej 

 określić podstawowe wymogi dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu 
komputera dotyczące zapisów księgowych i wydruku danych 

 zaewidencjonować różne operacje gospodarcze na podstawie dowodów zakwalifikowanych do 
ujęcia w księgach rachunkowych 

 zidentyfikować formy rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w rozliczeniach z kontrahentami 
jednostki organizacyjnej 

 wyjaśnić cel sporządzania poszczególnych dokumentów obrotu gotówkowego 

 obsługiwać program komputerowy do księgowania operacji gospodarczych stosowany 
w jednostce organizacyjnej 

 rozróżniać metody inwentaryzacji 

 określić  przyczyny powstałych różnic inwentaryzacyjnych 

 podać treść ekonomiczną powstałych różnic inwentaryzacyjnych 

w zakresie kwalifikacji AU.65. rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych: 
 sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika 

 sporządzić  dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy 

 określić warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej 

 sporządzić umowy cywilnoprawne 

 obliczyć wynagrodzenia pracowników przy zastosowaniu systemu wynagradzania 
obowiązującego w jednostce organizacyjnej 

 sporządzić listę płac z wykorzystaniem oprogramowania kadrowo –płacowego stosowanego 
w jednostce organizacyjnej 

 rozliczyć wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę 
o pracę i umowę zlecenia 

 rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę 
zlecenia 

 określić termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionego pracownika 

 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 
zatrudnionych pracowników 

 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą 

 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby prawnej 

 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia zamiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej 

 sporządzić deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 



 określić terminy regulowania płatności składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne 

 rozróżnić dokumenty rozliczeniowe  ZUS 

 określić sankcje z tytułu niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych 

w zakresie umiejętności ogólnych w zawodzie: 
 zastosować przepisy prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej 
podczas wykonywania prac na stanowisku komputerowym 

 stosować zasady etyczne pracownika księgowości 

 rozwiązać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań zawodowych  

 dbać o wizerunek firmy  

 właściwie wykorzystywać czas pracy 

 skorzystać z różnych źródeł informacji w celu aktualizowania wiedzy zawodowej  

 skorzystać z pomocy i doświadczeń współpracowników w rozwiązywaniu trudności zawodowych  

 brać udział w szkoleniach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego  

 zastosować zasadę zaufania i poszanowania prywatności w wykonywaniu zadań zawodowych  

 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych  
 

3. Treści kształcenia w czasie praktyki zawodowej: 
 struktura organizacyjna działu głównego księgowego 

 kryteria podziału prac księgowych 

 zakres obowiązków pracowników działu księgowości 

 zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej 

 tworzenie i obieg dokumentacji księgowej 

 archiwizowanie dokumentacji księgowej 

 ewidencja komputerowa 

 formy rozliczeń z kontrahentami jednostki organizacyjnej 

 system komunikowania się z bankiem (Home Banking) 

 zakres obowiązków pracowników działu zatrudnienia i płac 

 dokumentacja pracownicza 

 dokumentowanie wynagrodzeń 

 inne dokumenty rezultatów pracy: karty pracy, karty zleceniowe, karty robocze 

 systemy wynagradzania pracowników w jednostce organizacyjnej 

 obowiązki zgłoszeniowe do ZUS 

 dokumentacja zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 

 dokumenty rozliczeniowe 

4. Czas trwania praktyki zawodowej: 
Wymiar praktyki: 4 tygodnie/160 godzin. 

5. Miejsce odbycia praktyki: 
Praktyka powinna odbywać się w przedsiębiorstwach lub jednostkach organizacyjnych, które posiadają 
dział rachunkowości lub zajmują się prowadzeniem rachunkowości.  
  



6. Warunki realizacji: 
Program praktyki zawodowej należy traktować elastycznie, realizowane zadania powinny być 
dostosowane do specyfiki placówki. Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa 
opiekun praktyki.  

Słuchacz ma obowiązek w czasie praktyki prowadzić dzienniczek praktyki, w którym powinien 
zapisywać informacje dotyczące stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych czynności, 
godzin praktyki oraz własne wnioski. Zapisy w dzienniczku praktyk powinny być potwierdzone 
podpisem i pieczątką osoby odpowiedzialnej za realizację programu praktyk lub pracownika, który 
nadzorował w danym dniu słuchacza. 

Opiekun praktyki dokonuje oceny umiejętności opanowanych przez słuchaczy podczas praktyki, na 
podstawie obserwacji sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia 
dzienniczka praktyk. Ocenę osiągnięć słuchacza należy przeprowadzać systematycznie, zgodnie ze 
znanymi słuchaczom, przyjętymi wcześniej kryteriami oceny określonymi na podstawie statutu szkoły. 

Zakład organizujący praktykę po jej zakończeniu wystawia słuchaczowi zaświadczenie potwierdzające 
odbycie praktyki, według wzoru stanowiącego załącznik do umowy o odbywaniu praktyk zawodowych. 
Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej może otrzymać słuchacz, który uczęszczał 
na praktykę w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. Zaświadczenie powinno 
zawierać liczbę godzin odbytej praktyki wraz z oceną. 
 

7. Środki dydaktyczne: 
Dostosowane do realizowanych zadań. 

8. Zalecane metody dydaktyczne: 
Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Słuchacz powinien pracować pod okiem 
instruktora lub opiekuna praktyk po wcześniejszym dokładnym instruktażu. 

9. Formy organizacyjne: 
Praca indywidualna i grupowa. 

10. Formy indywidualizacji pracy słuchaczy uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości i potrzeb słuchacza. 
 


