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TECHNIK ADMINISTRACJI       
 
KWALIFIKACJA  W ZAWODZIE 
EKA.01.  klienta w jednostkach administracji 
 
CELE  
 
Absolwent    w zawodzie technik administracji powinien  przygotowany 
do wykonywania  zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01.  klienta w jednostkach 
administracji: 
1) wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;  
2) udzielania informacji pracownikom oraz klientom; 
3) kompletowania i   prawnych w jednostce administracji;  
4)   analiz i  
5)   klientom  i  
6) prowadzenia dokumentacji kadrowej  
7)   finansowych zgodnie z procedurami; 
8) a   spraw administracyjnych w jednostce administracji;  
9) przygotowania i prowadzenia  administracyjnego. 

 
EFEKTY  I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH  
Do wykonywania  zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01.  klienta w jednostkach 
administracji  jest   wymienionych  : 
 

 
EKA.01.1.  

 Kryteria weryfikacji 
  

1) 

 
i ergonomii 

1) wymienia przepisy prawa  

 
2) wymienia regulacje   

z 
  

3) 

oraz ergonomii 
4) 

biurowych i wyp  
5) 

na stanowisku pracy biurowej 
6) 

i 
 

7) wymienia 
ze sowania w jednostce 
administracji 

2) 
oraz 
pracy i  

1) w zakresie 
 

2) wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz 

  
3) 

oraz 
i higieny pracy 
 

1) wymienia prawa i 
 

2) wymienia  w zakresie 
 

3) 
wypadkowi przy pracy 
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4) 
przy pracy  

5) 
 

6) 
zawodowej 

4)  
szkodliwych w  

1) 
biurowej 

2) 
 

3) opisuje sposoby z zdrowia 
na stanowisku pracy 

5) 
szkodliwych  
 

1) wskazuje 
f  

2) wskazuje 
 

3) wskazuje 
biol  

4) wskazuje 
psychof  

5) 
na organizm 

(np  ekranowe
w archiwum) 

6) ochrony indywidualnej 
i 
zawodowych 
 

1) 
 

2)  zbiorowej 
do rodzaju wykonywanych 
stanowisku pracy  

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie 
z  wymaganiami ergonomii, przepisami i 

 higieny pracy, 
 ochrony 

 
 

1) wskazuje zasady organizacji pracy i stanowiska 
pracy biurowej zgodnie z wymaganiami ergonomii 

2) wskazuje metody eliminacji  szkodliwych 
ych w  pracy  

3) 
powstawaniu 
w jednostce administracji  

4) 
technicznych i mater

 
8) udziela pierwszej pomocy w stanach  

 zdrowotnego 
1) opisuje podstawowe symptomy  

na stany   zdrowotnego 
2) ocenia  poszkodowanego na podstawie 

analizy  obserwowanych u 
poszkodowanego  

3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce 
wypadku  

4)  poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 
5) powiadamia odpowiednie  
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 

urazowych stanach   
zdrowotnego, np. krwotok,  amputacja, 

 oparzenie 
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 

nieurazowych stanach   
zdrowotnego, np. omdlenie,  udar  

8) wykonuje  k -   na 
fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji 

EKA.01.2.Podstawy administracji i prac biurowych  
 Kryteria weryfikacji 
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1) 

mikroekonomii i makroekonomii 
 

1) ,  
np.:  
monopolistyczna, inflacja, bilans handlowy, wzrost 

-gospodarczy 
2)  
3) 

 
4) 

 
2) stosuje instrumenty kompozycji marketingowej 

dla 
i 
administracji 

 

1) kompozycji marketingowej 
2) 

administracji 
3)   

 
4) przygotowuje projekt strategii marketingowej 

kompozycji 
marketingowej 

5) 
zakazanej reklamy w stosowaniu strategii 
marketingowych 

6) 
marketingowych 

7) 
marketingowych 

8) opisuje podstawowe prawa konsumenta w Unii 
Europejskiej 

9) 
konsumenta 

3) 
funkcjonowania jednostki organizacyjnej 

1)  
2) przetwarza dane dla potrzeb badania statystycznego  
3) , w tym 

 arytmetyczn , dominant , median  
4) 

i a badanego zjawiska 
5)  

4) 

 zawodowych 

1)  jednostce 
organizacyjnej 

2) prowadzi terminarz spraw w wybranym programie 
komputerowym 

3) formularze elektroniczne  
4) 

techniki biurowej 
5) korzysta z internetu i poczty elektronicznej 
6) 

oprogramowania komputerowego 
7)  
8) prezentuje dane i wyniki analiz z wykorzystaniem 

technologii komputerowej 
5)  

 
a)  
b)  

 

1) identyfikuje rodzaje  
 

2) dokumentami 
 

3) kwalifikuje dokumenty zgodnie z jednolitym 
rzeczowym wykazem akt stosowanym w jednostce 
administracji 

4) rejestruje i archiwizuje dokumenty 
6) 

jednostki organizacyjnej 

1) 
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 2) jednostce 
organizacyjnej 

3) 

 
4) analizuje rodzaj i  skarg 
5)  
6)  

7)  
 

1) stosuje procedury ustalone w instrukcji 
kancelaryjnej 

2) kieruje klienta  
3)  
4) klientem  
5) klientem 

8) organizuje  
 

1)   
2)  
3)  
4) 

 
5)  

9) 

zawodowych  

1) wymienia cele normalizacji krajowej 
2) , czym jest norma i wymienia cechy normy 
3) 

europejskiej i  krajowej 
4) 

i   
EKA.01.3.  

 Kryteria weryfikacji 
  

1) 
administracji publicznej  
 

1)  
2)  
3) 

administracji publicznej 
4) 

publicznej (wydanie aktu administracyjnego, aktu 
normatywnego) 

5) 
publicznej (np. zawarcie umowy cywilnoprawnej, 

materialno-publicznych) 
6) 

publicznej 
7) klasyfikuje akty administracyjne 
8) 

a aktem normatywnym 
2) 

jednostek administracji publicznej  
1)  
2) 

administracji publicznej 
3) 

administracji publicznej 
4) 

 
3) nia administracji publicznej 

na  
 

1)  
publicznej  

2) naczelnych 
centralnych 

administracji publicznej 
3) 
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4)  
terytorialnego 

5) 
terytorialnym 

6) 
 

7) analizuje zadania wojewody jako zwierzchnika 
administracji zespolonej 

4) 
 

 

1) wymienia  w polskim i europejskim 
 

2) anowione od prawa naturalnego 
i zwyczajowego 

3) wie 
  

4)  
5) ch 
6) 

 
7)  
8) wo, norma 

prawna, przepis prawa
podmiotowe 

5) nia rodzaj aktu normatywnego 
ze  
 

1)  akty normatywne wydawane przez organy 
ustawodawcze i organy wykonawcze 

2) normatywnych 
3) wymienia elementy aktu normatywnego 
4) normatywnych 
5) normatywnego 
6) 

kodyfikacja, inkorporacja, vacatio legis 
6) korzysta z w  

w tym instrukcji i , podczas 
 

 

1) wymienia akty prawa, w tym instrukcje i regulaminy 
 organizacyjnych 

administracji publicznej 
2) prawne 

prawnych  
3) stosuje instrukcje, regulaminy, statuty  
4) , w tym instrukcjami, 

regulaminami, statutami  podczas wykonywania 
 

7) 
cywilnego 

1)  
2)  
3)  

8) ocenia skutki niezachowania  
oraz  
w przepisach prawa cywilnego 
 

1)  
2) oblicza terminy dz

i  
3)  
4)  

9) stosuje przepisy prawa rzeczowego  1)  
2)  i utraty  
3)  
4)  

10)  1)  
2)  

11)  1)  
2)  
3)  
4) 

nia 
5)  
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12) wybranych 
cywilnoprawnych 

1)  
2) umowie 

 
3) 

i  
4)  
5)  
6) opisuje elementy umowy leasingu 
7)  
8) umowy najmu lokalu 
9)   

13) stosuje przepisy prawa pracy i 
 

 

1) 
 

2)  rodzaje 
 

3) wskazuje praw  
z  

4)  
5)  systemy pracy  
6) 

rozliczania czasu pracy  
7) oblicza wymiar urlopu pracownika 
8) oblicza wynag  
9) prowadzi akta osobowe pracownika  
10)  
11) 

z  
12) 

w  
 

13) 
w Rzeczypospolitej Polskiej  

 
14) 

 
14) 

pracy 
1) projekt  
2)  

z  
3) 

organizacyjnej 
4) opracowuje  czasu pracy 

jednostce organizacyjnej 
5)  

15) 
funkcjonowania jednostki administracyjnej 
z   
ochrony danych osobowych, prawa autorskiego 
i prawa podatkowego 

 

1) 
funkcjonowania jednostki administracyjnej 

2) 
 

3) stosuje przepisy prawa autorskiego i przepisy prawa 
podatkowego 

4) 
niejawnych  

5)  przetwarzaniu 
i osobowych 

6) 
przetwarzania, zabezpieczania i przechowywania 
danych osobowych  

7) 
osobowych 

EKA.01.4.  
 Kryteria weryfikacji 
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1) 

administracyjnego 
1) 

administracyjnego  
2) podmiotowy i przedmiotowy kodeksu 

 
3) korzysta  

administracyjnego  
4) 

administracyjnego 
2)  1) 

 strony 
2)  

administracyjnego 
3) 

administracyjnego 
4) 

administracyjnego 
5)  

administracyjnego na wniosek strony 
6) 

administracyjnego 
3)  

 
1) danej sprawy 
2)  
3) wskazuje organ uprawniony do  rozstrzygania 

 
4) stosuje przepisy prawa w zakresie uprawni  

i    
administracyjnego 

1) 
administracyjnego 

2)  
3)  
4) 

administracyjnego 
5)  procedur   

 
6) 

 
7) 

administracyjnym 
8) informuje   

  
5) 

 
1) wskazuje p

administracji publicznej lub pracownika organu 
administracji publicznej 

2) 
administracyjnego 

3) 
decyzji 

4) przygotowuje pisma i dokumenty w 
administracyjnym  

5)  
6)  

6) podejmuje strony 
do zawarcia ugody  

1) 
sprawy 

2) warunki zawarcia ugody 
3)  projekt postanowienia go 

 
7)  

 
1)   na 

 
2)  
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3) 
administracyjnego 

8) 
administracyjnego 

1)  innych 
  

2) organu 
administracji 

9) 
administracyjnych  

1)  
2) projekt decyzji administracyjnej   
3) projekt postanowienia 

administracyjnym 
10) 

administracyjnej  
1)  

administracyjnej 
2)  

administracyjnej 
3) podaje skutki wydania decyzji administracyjnej 

z naruszeniem przepisów  
4) 

wykonanie decyzji administracyjnej 
11) 

administracyjnego 

1) administracyjnej 
 administracyjnego 

2)  administracyjnej 
3)  
4)  

administracyjnym 
5)  

administracyjnego 
6) 

 administracyjnego i odmowie 
wznowienia postanowienia administracyjnego 

7) 
 

8) powania 
administracyjnego 

12) 
 

1)  
w administracji 

2) stosuje zasady prowadzenia egzekucji 
w administracji 

3) 
egzekucyjnego w administracji 

4)  
w administracji 

5)  w administracji 
6)  

administracyjnej 
7) 

egzekucyjnego w administracji 
8) oprac  

EKA.01.5.  
 Kryteria weryfikacji 

  
1) 

publicznych  

 

1) wskazuje przepisy prawa 
 

2)  
3) 

publicznych 
4) 

publicznych 
5)   
6) stos
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2) 

terytorialnego  

 
 
 

1)  
2)  
3) 

 
4) 

powiatu i gminy 
5) 

terytorialnego 
3) 

publicznych 

 

1) 
 

2) 
 

3)  
4) 

terytorialnego 
5) 

 
6) wskazuje przyczyny i skutki zmian w pozycjach 

 
7) 

u 
8)  rachunku 

 
9) 

i  
10) 

 
11) 

 
EKA.01.6.  

 Kryteria weryfikacji 
  

1) 

(ze 

 
a) ze stanowiskiem pracy i jego 

 
b) ymi technologiami stosowanymi 

w danym zawodzie 
c) 

zawodem 
d) z 

zawodzie 

1) 

w zakresie: 
a) nywanych na stanowisku pracy, 

w 
 

b) techniki biurowej 

zawodowych 
c) 

 
d) formularzy, specyfikacji oraz innych 

 
e)  

2) rozumie proste wypowiedzi ustne 

, w 
: 

a) rozumie proste wypowiedzi ustne 
 

instrukcje lub 

w  

1) tekstu 
lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu 

2) 
informacje 

3) 
 

4)  
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b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 
owych 

 

3) samodzielnie t
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w 

 zakresie 
:  

a) 

zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
 

b) 

zawodowych (np. komunikat, e-mail, 
list 

wykonywanym zawodem – w g wzoru) 

1) opisuje przedmioty, 
z  

2) 
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, 

 
3)  
4) m 

charakterze 
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych 

zawodowych – 

do sytuacji komunikacyjnej, ustnie 
lub w formie prostego tekstu: 
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy  

z innym pracownikiem, klientem, 
kontrahentem, w tym rozmowy 
telefonicznej) w typowych sytuacjach 

zawodowych 
b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego 

(np. -mail, 
dokument zw
zawodem) w typowych sytuacjach 

 wykonywaniem czynno
zawodowych 

1)  
2)  
3) 

 
4) prowad

z zawodowymi 
5)  
6) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 

5) nego 
w typowych 

sytuacjach  wykonywaniem 
 

1) 
informacje zawart
(np. wykresach, symbolach, piktogramach, 
schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach 

 
2) 

 
3)  

 
 

4) 
, 

np.  
6) 

oraz : 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 

nad   
b)  
c) 

 
d) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne 

1) korzysta ze 
i  

2) 
 

3) korzysta z tek  , 
 -

komunikacyjnych 
4)  
5) wykorzystuje kontekst (tam, 

aby  
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6) 

 
EKA.01.7.  

 Kryteria weryfikacji 
  

1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki 
 

 

1) wymienia uniwersalne zasady kultury osobistej i 
etyki zawodowej 

2) rozpoznaje przypadki naruszania zasad etyki 
zawodowej  

3) ciowych w komunikacji ustnej 
i pisemnej 

4)  
  

osobowych 
2) 

na zmiany  
1) 

warunkach pracy  
2)  
3)  

3) planuje wykonanie zadania 1) potrzebny do wykonania 
zadania  

2) planuje wykonanie zadania zgodnie 
 realizacji  

3) analizuje zasady i procedury wykonania zadania  
4) realizuje zadania w wyznaczonym czasie  
5)  

4) 
 

1) rozpoznaje przypadki naruszania norm i procedur  
 

2) wskazuje obsza
za  

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem  1)   podczas wykonywania 
 

2) 
w pracy zawodowej 

3)  
4) stosuje sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem 

6)  1)   
w wykonywaniu zawodu  

2)  
3) wyznacza sobie cele rozwojowe, sposoby i terminy 

ich realizacji  
4) 

zawodowego na stanowisku pracy 
5) 

doskonal
na stanowisku pracy 

7) przestrzega tajemnicy  
z wykonywanym zawodem i miejscem pracy 
 

 

1) pozyskuje dane osobowe zgodnie z przepisami 
prawa  

2) przestrzega zasad  podczas 
przetwarzania i  danych osobowych 

3) przechowuje dane osobowe  zgodnie z 
przepisami prawa 

4) respektuje zasady  przestrzegania 
tajemnicy  z wykonywanym zawodem i 
miejscem pracy 

5) przedstawia konsekwencje nieprzestrzegania 
tajemnicy  z wykonywanym zawodem 
i miejscem pracy  

8) negocjuje  1)  
2) stosuje techniki negocjacyjne  
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9) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1) omawia ogólne zasady komunikacji interpersonalnej  
2)  komunikacji interpersonalnej 
3)  

10)  
 

1) 
 

2)  
3) rozpoznaje zachowania destrukcyjne i 

 
4) rozpoznaje kluczowe role w zespole 
5) kontroluje  
6) identyfikuje funkcje konfliktu w organizacji 

 
 Kryteria weryfikacji 

  
1) 

 
1)  
2) zadaniowego 
3) zadaniowego 

2)  1) 
 

2) i kompetencji 
 

3)  

 

1)  
2) 

poszczególne zadania 
3) omawia sp

zadaniowego 
4) stosuje techniki komunikowania  

4) 
 

1) zawodowych 
 

2) udziela informacji zwrotnej 

 
WARUNKI REALIZACJI  W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI  

   w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z niem 
 technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby   wszystkich efektów 

  w podstawie programowej  w zawodzie szkolnictwa  oraz 
 przygotowanie absolwenta do wykonywania  zawodowych.  

 
        EKA.01.    

   
  
Pracownia techniki biurowej  w:  

 stanowisko komputerowe dla nauczyciela  do sieci lokalnej z  do internetu,  pakietem 
programów biurowych oraz specjalistycznymi programami komputerowymi z zakresu ekonomii, prawa i 
administracji,   skanerem, projektorem multimedialnym, 

  stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia)  do sieci lokalnej 
i drukarki sieciowej z  do internetu, z pakietem programów biurowych oraz specjalistycznymi 
programami komputerowymi z zakresu ekonomii, prawa i administracji, 

 dzenia techniki biurowej, takie jak: telefon z   i faksem, skaner, kserokopiarka, 
dyktafon, niszczarka, bindownica,  techniki korespondencyjnej do otwierania kopert,  
pism, kopertowania, frankowania, 

 instrukcje    i  biurowe, druki formularzy i blankietów stosowanych 
w administracji publicznej, w tym ych zatrudnienia,  i  

 zestaw przepisów prawa  prowadzenia korespondencji  i handlowej w formie 
drukowanej lub elektronicznej,  

 jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i graficznych 
  

   i encyklopedie  administracji i prawa,   polskiego oraz 
 obcych , 
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Pracownia administracyjna  w:  
 stanowisko komputerowe dla nauczyciela  do sieci lokalnej, z  do internetu, 

z  wielofunkcyjnym i projektorem multimedialnym, 
 stanowiska komputerowe  administracyjnej dla  (jedno stanowisko dla    

pod e do sieci lokalnej, z  do internetu i  wielofunkcyjnego, z pakietem 
 z zakresu prawa i administracji,  

  i  do  segregowania i przechowywania ,  
 wzory pism i dru  oraz formularze i blankiety, 
 kodeksy, komentarze, orzeczenia,  i encyklopedie  administracji i prawa,  
   polskiego oraz  obcych , 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:  administracji publicznej  i  
oraz inne podmioty e potencjalne miejsce zatrudnienia     w 
zawodzie. 
 
Liczba tygodni przeznaczonych na  praktyk zawodowych: 4 tygodnie (140 godzin). 
 
MINIMALNA LICZBA GODZIN  ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI 

 W ZAWODZIE1) 

 

EKA.01.  klienta w jednostkach administracji 
Nazwa jednostki   Liczba godzin 

EKA.01.1.  i higiena pracy  32 
EKA.01.2. Podstawy administracji i prac biurowych  98 
EKA.01.3.    spraw 
administracyjnych 

416 

EKA.01.4. Przygotowywanie i prowadzenie  
administracyjnego 

384 

EKA.01.5.  analiz i  320 
EKA.01.6.  obcy zawodowy  64 

Razem  1314 
EKA.01.7. Kompetencje personalne i 2)  
EKA.01.8. Organizacja pracy  2) 

 
1) W szkole  godzin  zawodowego   do wymiaru godzin go w przepisach 

w sprawie ramowych  nauczania dla publicznych  przewidzianego dla  zawodowego w danym typie 
  z   policealnej  w formie stacjonarnej lub zaocznej,   godzin 

wskazanych w tabeli dla    dla kwalifikacji  w zawodzie. 
2) Nauczyciele wszystkich   edukacyjnych z zakresu ia zawodowego powinni  uczniom 

warunki do nabywania kompetencji personalnych i  oraz  w zakresie organizacji pracy  
 

 


