
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 
 
 
1. Technik rachunkowości przygotowuje do wykonywania zawodu księgowego  oraz 

specjalisty  w zakresie spraw kadrowo-płacowych. Wysokie umiejętności i odbyte praktyki  

w stwarzają duże szanse zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w 

tym biura rachunkowego. Zawód ten daje wiele możliwości własnego rozwoju. 

 
2. Informacje dodatkowe  

 
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik rachunkowości: 
 poszerzają wiedzę i umiejętności podczas praktyk zawodowych w organach 

administracji państwowej, sektorze bankowym oraz przedsiębiorstwach; 
 rozwijają swoje zainteresowania realizując zagadnienia we współpracy 

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - realizacja projektu „Lekcje z ZUS”  
 biorą udział w konkursach i olimpiadach zawodowych, m.in. w: 

 Turnieju Wiedzy o Bankowości 

 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo- 
Menedżerskiej, 

 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości,  

 Olimpiadzie o Ubezpieczeniach Społecznych 

 Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. 
 

3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia 
 Kwalifikacja 1: ABE.65. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki 

                           finansowej jednostek organizacyjnych 

 Kwalifikacja 2: ABE.36.Prowadzenie rachunkowości 
 

Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement Europass w języku angielskim- 
dokument potwierdzający umiejętności, honorowany we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. 

 
 
4. Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości 

będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w 
zakresie: 

 planowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w  tym biura rachunkowego 

 prowadzenia spraw finansowych z tytułu podatku 
dochodowego 

 prowadzenia spraw kadrowo-płacowych 

 prowadzenia rachunkowości 

 wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z 
działalności podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą  

 



 
5. Kierunki studiów związane z rachunkowością: 

 Ekonomia, 

 Zarządzanie, 

 Rachunkowość i controlling, 

 Rachunkowość i finanse, 

 Finanse przedsiębiorstw, 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 
 
6. Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie jako: 

 księgowy i samodzielny księgowy 

 główny księgowy 

 analityk finansowy 

 pracownik działu kadr lub płac 

 pracownik instytucji kontroli skarbowych 

 pracownik Zakładów Ubezpieczeń Społecznych 

 konsultant ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

 pracownik analiz i rachunkowości zarządczej firm   

 Może również prowadzić własną firmę np. biuro rachunkowe, m.in. Księgowość on-line. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



7. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia  
 

Zajęcia edukacyjne teoretyczne prowadzone są w salach lekcyjnych. 
Kształtowanie umiejętności odbywa się na zajęciach praktycznych w specjalistycznych 
pracowniach ekonomiczno-informatycznych, wyposażonych w stanowiska 

komputerowe z oprogramowaniem 
kadrowo- płacowym, finansowo-
księgowym oraz pakietem 
standardowych programów biurowych 
z edytorem tekstu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pracownie dodatkowo wyposażone są w profesjonalną biblioteczkę zawodową 
wzbogaconą o zbiory publikacji ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
druki akcydensowe.  

 
  


