
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

Kwalifikacja A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 

w zawodzie technik rachunkowości 
 

Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat), o dowolnym poziomie  

wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy.  

Szczególnie zapraszamy absolwentów technikum – ekonomistów którzy mogą zdobyć drugi zawód – 

technik rachunkowości.  

Dodatkowe informacje dla osób, posiadających określone wykształcenie: 

- jeśli kandydat przedstawi dokumentację, z zajęć dotyczących odpowiednich treści kształcenia lub efektów 

kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, to może być zwolniony z uczestnictwa na 

tych zajęciach (lub ich części).   

Organizacja kursu: 

- kurs prowadzony jest w systemie zaocznym (co drugi tydzień dwa dni) 

- zajęcia trwają dwa lub trzy semestry  

- planowany termin rozpoczęcia kursu wrzesień 2016 

- łączna liczba godzin kursu 540+praktyki zawodowe 52 godziny 

 

Absolwent kursu jest przygotowany do dokumentowania i rozliczania wynagrodzeń, rozliczania podatków 

i innych danin publicznych oraz sporządzania dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych. Zajęcia odbywają się w pracowniach rachunkowości i techniki biurowej z wykorzystaniem urządzeń 

pracy biurowej oraz pakietu programów wspomagających pracę w księgowości system Insert lub Comarch oraz 

program Płatnik.  

Efekty kształcenia realizowane na KKZ z podziałem godzin. 

Lp. Nazwa efektów kształcenia 
Liczba godzin 

System 

stacjonarny 

System 

zaoczny 

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia 

wspólne dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości  
280 182 

1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej    

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w pracy biurowej   

3. Język obcy w kadrach   

 Dla efektów (KPS) Kompetencje personalne i społeczne oraz (OMZ) Organizacja pracy małych zespołów nie 
będą wydzielane godziny w planie kursy, efekty te zostały zintegrowane z blokiem PDG i PKZ.  

  

4.  Efekty kształcenia stanowiące podbudowę kształcenia w zawodzie technik 

rachunkowości  
  

II.  Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji(A.65) Rozliczanie wynagrodzeń i 

danin publicznych  
550 358 

1.  Rozliczanie wynagrodzeń: 230 140 

 Prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej    

 Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników   

 Prowadzenie dokumentacji świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, 

ubezpieczenia zdrowotnego i ZFŚS 
  

 Obsługa programu kadrowo – płacowego i innych programów wspomagających 

rozliczenia z instytucjami publiczno – prawnymi.  
  

2.  Rozliczanie podatków i innych danin publicznych  250 130 

 System podatkowy w Polsce   

 Rozliczanie podatków pośrednich   

 Rozliczanie podatków bezpośrednich    

 Sporządzanie deklaracji podatkowych z wykorzystaniem programów wspomagających 

rozliczenia z instytucjami publiczno – prawnymi. 
  

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS  70 88 

 Prowadzeni dokumentacji zgłoszeniowej ZUS   

 Prowadzenie rozliczeń z ZUS   

 Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej   

 Obsługa programu Płatnik wspomagającego rozliczenia z ZUS.   

 Łączny wymiar godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego w kwalifikacji 830 540 

 Praktyki zawodowe  80 52 

 Łączny wymiar godzin kwalifikacyjnego kursu zawodowego  910 592 


