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1. Informacje o programie oraz  organizacja stażu w branży 

ekonomicznej. 
  

Głównym celem stażu zawodowego jest zdobywanie przez uczniów wiedzy praktycznej w 
biurach rachunkowych i działach finansowych w przedsiębiorstwach, a tym samym 
zwiększenie skuteczności procesu nauczania przedmiotów zawodowych i wzrost atrakcyjności 
zawodowej uczniów na współczesnym runku pracy. Staż zawodowy jest skierowany jest do 
uczniów technikum, którzy chcą rozwijać umiejętności zawodowe nabyte w szkole oraz nabyć 
umiejętności wychodzące poza ramy szkolnej podstawy programowej i programu nauczania w 
zawodzie technik ekonomista. Staż powinien być realizowany w biurach rachunkowych oraz 
działach księgowości i  działach zajmujących się rachunkowością w innych jednostkach 
organizacyjnych. Staż zawodowy u pracodawcy wpłynie na podniesienie kompetencji 
personalnych i społecznych przyszłych pracowników.  

 Stażysta utrwali, wykorzysta i rozszerzy umiejętności zdobyte w szkole poprzez 
wykonywanie zadań w rzeczywistych warunkach pracy na stanowisku w branży ekonomicznej.  

 Uczeń pozna funkcjonowanie biur rachunkowych lub działów księgowości i działów 
zajmujących się rachunkowością w innych jednostkach organizacyjnych.  

 

 Niniejszy program powstał przy współpracy z Biurem rachunkowym QUED. 
Oferta biura adresowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy nie tracą czasu i energii na 
rozliczenia podatkowo-księgowe, tylko koncentrują się na rozwoju swojej firmy. Pracodawca 
świadczy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowej obsługi księgowej, kadrowo-płacowej 
oraz doradztwa biznesowego w szczególności w zakresie optymalizacji kosztów i przychodów, 
obciążeń podatkowych. Doświadczenie, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, 
indywidualne podejście do klienta, elastyczność i otwartość pozwalają na ścisłą i owocną 
współpracę. Świadczone usługi księgowe i kadrowe firma realizuje na podstawie certyfikatu 
księgowego wydanego przez Ministra Finansów Nr 14373/2006 

 
Program stażu zawodowego opracowany został na podstawie analizy potrzeb szkół  

w zakresie kształcenia zawodowego w specjalności technik ekonomista. 
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Staż zawodowy jest prowadzony pod kierunkiem opiekuna stażu - pracownika wyznaczonego 
przez pracodawcę lub samego pracodawcę zgodnie z programem stażu.  
Program stażu obejmuje zakres zagadnień związanych ze specyfiką prowadzenia biura 
rachunkowego lub działów finansowych w innych organizacjach. Jest on elastyczny, pozwala 
na wykonywanie zadań o różnym stopniu trudności. Czas przeznaczony na poszczególne 
moduły jest czasem orientacyjnym i zależy od wielu czynników występujących w 
poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz od wykorzystywanych technologii.  
 
Cele ogólne stażu zawodowego: 
 
1. Kształtowanie umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania zadań zawodowych w 

działach finansowych jednostek organizacyjnych i biurach rachunkowych, 

2. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania technik komputerowych w pracach 

rozliczeniowych z ZUS i w księgowości, 

3. Wdrażanie do wykorzystania wiedzy teoretycznej do wykonywania całościowych 

praktycznych zadań zawodowych w biurach rachunkowych i  w działach  księgowości, 

4. Wdrażanie do wykorzystania kompetencji nabytych w szkole w praktyce gospodarczej, 

5. Wdrażanie do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania prac zawodowych. 

 
Cele operacyjne stażu zawodowego: 
 
1. Weryfikacja swoich wyobrażeń o zawodzie technik ekonomista, 

2. Dekretacja operacji gospodarczych z różnych obszarów księgowych w podmiocie, w 

którym odbywa się staż zawodowy,  

3. Ewidencja operacji gospodarczych w programach finansowo-księgowych stosowanych w 

różnych formach opodatkowania, 

4. Sporządzanie zestawień w programach finansowo-księgowych, 

5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i ich zużycia w programie finansowo-

księgowym do prowadzenia ewidencji podatkowych i ksiąg rachunkowych, 

6. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, 

7. Naliczanie zobowiązań podatkowych w różnych formach opodatkowania i jako płatnik z 

tytułu zatrudniania pracowników, 
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8. Prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 

9. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z urzędem skarbowym z wykorzystaniem 

systemu komputerowego, 

10. Ochrona bazy danych i archiwizacja dokumentacji pracowniczej i podatkowej, 

11. Sporządzanie rozliczeń rocznych podmiotów prowadzących działalność w formie 

osobowej i podmiotów o osobowości prawnej oraz osób fizycznych nieprowadzących 

pozarolniczej działalności gospodarczej, 

12. Wykonywanie zadań zawodowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 
Program obejmuje następujące moduły dotyczące realizacji stażu w biurach 
rachunkowych: 
 

Ø Zapoznanie ze specyfiką działalności jednostki, w której realizowany jest staż, 

Ø Podatki i formy opodatkowania, 

Ø System finansowo-księgowy stosowany w biurze w zakresie ewidencji podatkowych, 

Ø Rozliczenia roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Program obejmuje następujące moduły dotyczące realizacji stażu w działach finansowych 
podmiotów prowadzących księgi rachunkowe: 

 

Ø Zapoznanie z polityką rachunkowości w jednostce organizacyjnej, 

Ø Aktywa i pasywa w jednostce organizacyjnej, 

Ø Kategorie wynikowe w jednostce organizacyjnej, 

Ø Dowody księgowe i ewidencja operacji gospodarczych w jednostce, 

Ø Sprawozdawczość i analiza w jednostce organizacyjnej. 

  
 
Organizacja stażu zawodowego: 
 

Ø czas trwania stażu dla 1 uczestnika wynosi 160 godzin; 
Ø staż obejmuje 5 dni roboczych w tygodniu, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy; 
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Ø dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 8 godzin, staż nie odbywa się w porze 
nocnej; 

Ø stażysta nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych; 
Ø czas trwania stażu uwzględnia przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy; 
Ø uczniowie mają obowiązek prowadzić elektroniczne dzienniczki stażu, w których 

powinni zapisywać informacje dotyczące stanowiska pracy, zakresu wykonywanych 
czynności, godzin stażu oraz własne wnioski; 

Ø wzór dzienniczka oraz wzór certyfikatu dla ucznia stanowią załączniki do „Regulaminu 
staży zawodowych”. 

   

 Nowoczesne warunki pracy, kontakt z realiami przedsiębiorstwa, przybliżą ucznia do 
aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Staż zawodowy u pracodawcy 
wpłynie na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie kompetencji personalnych 
i społecznych w zawodzie technik ekonomista. 

Pracodawca pełniący opiekę nad stażystą może modyfikować, zmieniać lub proponować 

własne treści kształcenia adekwatne do specyfiki działalności danej jednostki. 

 

Po zakończeniu stażu uczniowie będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do podjęcia 
pracy na podobnym stanowisku w branży ekonomicznej. Pracodawcy przekażą młodym 
ludziom wiedzę dotyczącą funkcjonowania firmy i odnalezienia się na rynku pracy poprzez: 
poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, poszanowanie mienia, uczciwość, 
umiejętność pracy i współdziałania w zespole, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, kierowanie 
pracą innych, kultura osobista, analityczne myślenie, samodzielność oraz praktyczne obycie w 
środowisku pracy.  
 

 

2. Program stażu i umiejętności szczegółowe dla stażu  
w biurach rachunkowych. 

  
Nazwa modułu Umiejętności szczegółowe 

podstawowe - stażysta 
powinien umieć: 

Umiejętności szczegółowe 
ponadpodstawowe – stażysta 

powinien umieć: 
Zapoznanie ze 
specyfiką 
działalności biura 
rachunkowego, w 
którym realizowany 
jest staż. 

¾ sklasyfikować 
przedsiębiorstwa, np. ze 
względu na charakter 
działalności, wielkość 
zatrudnienia, formę 
własności 

¾ określić przedmiot działalności 
biura rachunkowego, w którym 
realizuje staż zawodowy 

¾ zidentyfikować rodzaje 
podmiotów obsługiwanych przez 
biuro, 
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¾ rozróżnić funkcje i przedmiot 
działania przedsiębiorstw 
produkcyjnych, handlowych 
i usługowych 

¾ rozróżnić usługi 
sklasyfikowane według 
różnych kryteriów, np. ze 
względu na przeznaczenie, 
rodzaj nabywców, rodzaj i 
charakter wykonywanej 
pracy 

¾ określić istotę organizacji procesu 
produkcji i sprzedaży w 
podmiotach produkcyjnych 
obsługiwanych przez biuro, 

¾ rozpoznać podmioty i formy 
sprzedaży występujące w obrocie 
towarowym w jednostkach 
obsługiwanych przez biuro, 

¾ określić rodzaj usług 
wykonywanych przez podmioty 
obsługiwane 
w biurze. 

Podatki i formy 
opodatkowania 
klientów biura 

¾ zidentyfikować kategorie 
ekonomiczne z zakresu 
finansów, np. podatek, opłata 
publiczna 

¾ sklasyfikować podatki w 
polskim systemie 
podatkowym według różnych 
kryteriów, np. bezpośrednie i 
pośrednie, przychodowe, 
dochodowe, majątkowe i 
konsumpcyjne, podatki 
państwowe, samorządowe i 
wspólne 

¾ zidentyfikować elementy 
konstrukcji podatków, np. 
podmiot, przedmiot, 
podstawa opodatkowania, 
stawki podatku, terminy, 
zwolnienia i ulgi w podatkach 

¾ sporządzić bankowe 
dokumenty obrotu 
pieniężnego 

¾ dokonać analizy danych 
podmiotów obsługiwanych przez 
biuro pod kątem form 
opodatkowania, 

¾ określić formy opodatkowania 
klientów biura na podstawie 
prowadzonych ewidencji, 

¾ dostosować rodzaj ustawy 
podatkowej do zgłoszonej formy 
opodatkowania, 

¾ określić status klienta biura 
w zakresie podatku od towarów 
i usług. 

¾ wskazać przedmiot 
opodatkowania wybranych 
podmiotów obsługiwanych przez 
biuro 

¾ obliczyć zaliczki z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarczą opodatkowanych 
w różnych formach 

¾ sporządzić dokumenty 
rozliczeniowe 
z tytułu podatku od towarów i 
usług 

¾ sporządzić polecenia przelewów 
dla celów podatkowych 

¾ obliczyć odsetki od zaległości 
budżetowych 

¾ obliczyć termin graniczny 
przechowywania dokumentów 
podatkowych 

System finansowo-
księgowy stosowany 
w biurze 
rachunkowym w 
zakresie ewidencji 
podatkowych. 

¾ określić działanie aplikacji 
finansowo-księgowej 
stosowanej 
w biurze, w którym realizuje 
praktyki zawodowe 

¾ określić system wysyłki e-
deklaracji 
i JPK stosowany w biurze 

¾ prowadzić księgę przychodów 
i rozchodów przy pomocy 
programu finansowo-księgowego 
stosowanego w biurze 
rachunkowym, w którym realizuje 
staż zawodowy, 

¾ prowadzić ewidencję przychodów 
w programie finansowo-
księgowym stosowanym w biurze 
rachunkowym, 
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w którym realizuje staż 
zawodowy, 

¾ prowadzić rejestry podatku od 
towarów i usług w programie 
finansowo-księgowym 
stosowanym w biurze, 

¾ prowadzić ewidencję środków 
trwałych, ewidencję wyposażenia 
i ewidencję przebiegu pojazdu dla 
klientów biura, 

¾ sporządzić w programie 
finansowo-księgowym 
dokumentację rozliczeniową i 
płatniczą do urzędu skarbowego. 

Rozliczenia roczne 
z tytułu podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych. 

¾ określić rodzaj formularzy 
potrzebnych do rozliczeń 
rocznych osób 
prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą 
niebędących osobami 
prawnymi 

¾ określić rodzaj formularzy 
potrzebnych do rozliczeń 
rocznych osób fizycznych 
nieprowadzących 
działalności gospodarczej 

¾ sporządzić rozliczenia roczne 
z tytułu podatku dochodowego 
jednostek organizacyjnych 
nieprowadzących ksiąg 
rachunkowych pod nadzorem 
opiekuna stażu,  

¾ - sporządzić roczne zeznanie 
podatkowe dla osób fizycznych 
nieprowadzących działalności 
gospodarczej pod nadzorem 
opiekuna stażu. 

 
 
 
 

3. Program stażu i umiejętności szczegółowe dla stażu  
w działach finansowych podmiotów prowadzących księgi 
rachunkowe. 

 
Nazwa modułu Umiejętności szczegółowe 

podstawowe – stażysta 
powinien umieć: 

Umiejętności szczegółowe 
ponadpodstawowe – stażysta 

powinien umieć: 
Zapoznanie z 
polityką 
rachunkowości 
w dziale finansowym 
podmiotów 
prowadzących księgi 
rachunkowe. 

¾ wskazać źródła prawa 
bilansowego krajowego i 
międzynarodowego 

¾ wskazać podmioty 
zobowiązane do 
prowadzenia ksiąg 
rachunkowych 
ze względu na status prawny 
jednostki i rozmiary 
działalności 

¾ zidentyfikować elementy 
zasad (polityki) 
rachunkowości 

¾ uzasadnić formę opodatkowania 
podmiotu, w którym realizuje staż 
zawodowy 

¾ określić elementy polityki 
rachunkowości stosowanej 
w jednostce organizacyjnej 

¾ wskazać akty prawne dotyczące 
rozliczeń podatkowych podmiotu, 
w którym realizuje staż zawodowy 

¾ określić zasady archiwizacji 
i ochrony baz danych stosowane 
w jednostce organizacyjnej 
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¾ rozpoznać nadrzędne 
zasady rachunkowości 

¾ wskazać kategorie 
archiwalne dokumentacji 
księgowej 

¾ wskazać okresy 
przechowywania 
dokumentacji księgowej 
według przepisów prawa 
bilansowego, podatkowego 

Aktywa i pasywa w 
jednostce 
organizacyjnej. 

¾ rozróżnić składniki aktywów 
trwałych 
i obrotowych 

¾ rozróżnić kapitały (fundusze) 
własne 
w zależności od formy 
organizacyjno-prawnej 
jednostki 

¾ określić zasady tworzenia 
i wykorzystania kapitałów 
(funduszów) własnych  

¾ sklasyfikować zobowiązani 
ze względu na termin 
płatności i tytułu 

¾ określić rezerwy na 
zobowiązania 

¾ określić składniki aktywów 
i pasywów w podmiocie, w którym 
realizuje staż zawodowy, 

¾ dokonać analizy rodzajów rezerw 
tworzonych w jednostce 
organizacyjnej 

Kategorie wynikowe 
w jednostce 
organizacyjnej. 

¾ zidentyfikować pojęcia 
wynikowe, np. koszt, 
przychód, dochód 

¾ rozróżnić układy 
gromadzenia kosztów 
działalności operacyjnej 
jednostki 

¾ rozróżnić warianty 
organizacji rachunku 
kosztów 

¾ rozróżnić metody naliczania 
amortyzacji 

¾ sporządzić tabele 
amortyzacyjne 

¾ rozróżnić kategorie przyjęte 
dla potrzeb wyceny aktywów 
i pasywów, np. cena zakupu, 
cena nabycia, cena 
sprzedaży netto, koszt 
wytworzenia, koszt 
historyczny, cena 
ewidencyjna, wartość 
nominalna, wartość 
początkowa, wartość 
godziwa, kwota wymaganej 
zapłaty 

¾ określić metody księgowe 
ustalania wyniku 
finansowego 

¾ określić koszty i przychody 
zaliczane do podstawowej 
działalności operacyjnej jednostki 
organizacyjnej 

¾ rozpoznać koszty i przychody 
zaliczane do pozostałej 
działalności operacyjnej jednostki 
organizacyjnej 

¾ rozpoznać koszty i przychody 
finansowe w jednostce 
organizacyjnej 

¾ określić system gromadzenia 
kosztów w jednostce 
organizacyjnej 

¾ określić rodzaj prowadzonego 
rachunku kosztów w jednostce 

¾ obliczyć kwotę odpisu 
amortyzacyjne według metod 
stosowanych 
w jednostce organizacyjnej, 

¾ określić koszt amortyzacji rocznej 
w jednostce na podstawie analizy 
tabeli amortyzacyjnej. 

¾ określić zasady wyceny 
stosowane 
w jednostce organizacyjnej, 

¾ ustalić wynik finansowy brutto 
metodą księgową zgodnie z 
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¾ zidentyfikować obowiązkowe 
obciążenia wyniku 
finansowego brutto w 
jednostce, w której realizuje 
praktyki zawodowe 

polityką rachunkowości przyjętą 
przez jednostkę, 

¾ obliczyć obowiązkowe obciążenia 
wyniku finansowego brutto w 
jednostce, w której realizuje staż 
zawodowy. 

Dowody księgowe 
i ewidencja operacji 
gospodarczych 
w jednostce 
organizacyjnej. 

¾ sklasyfikować dowody 
księgowe według różnych 
kryteriów, np. wystawcy 
dowodu, funkcji dowodu, 
sposobu ewidencji, rodzaju 
operacji gospodarczej 

¾ wskazać elementy dowodu 
księgowego zgodne z 
ustawą 
o rachunkowości 

¾ zidentyfikować wymagania 
formalne dowodów, np. 
obrotu pieniężnego, 
rozrachunków, obrotu 
magazynowego, stanu i 
ruchu środków trwałych 

¾ rozpoznać operacje 
bilansowe 
i wynikowe 

¾ zastosować zasady 
księgowe na kontach 

¾ rozpoznać dowody księgowe: 
własne 
i obce, zewnętrzne i wewnętrzne, 
pierwotne i wtórne, środków 
pieniężnych, rozrachunków, 
magazynowe, stanu i ruchu 
środków trwałych stosowane w 
jednostce, 

¾ przeprowadzić kontrolę formalno-
rachunkową dowodów 
księgowych 

¾ zadekretować wskazane dowody 
księgowe zgodnie z planem kont 
jednostki, 

¾ zadekretować operacje 
gospodarcze 
w jednostce zgodnie z rodzajem 
operacji 

¾ zadekretować operacje 
gospodarcze 
w jednostce zgodnie z zasadami 
księgowymi, 

¾ zaewidencjonować operacje 
gospodarcze na kontach zgodnie 
z techniką stosowaną w jednostce 
(ręcznie, w programie finansowo-
księgowym), 

¾ poprawić ewentualne błędy 
według zasad księgowych, 

¾ sporządzić i sprawdzić 
zestawienia obrotów i sald. 

Sprawozdawczość 
i analiza w jednostce 
organizacyjnej. 

- ustalić elementy analizy finansowej 
prowadzone w jednostce 
organizacyjnej 

¾ rozpoznać elementy składowe 
jednostkowego sprawozdania 
finansowego składanego przez 
jednostkę organizacyjną, w której 
realizuje praktyki zawodowe 

¾ ustalić czy sprawozdanie 
jednostki podlega badaniu. 
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4. Ramowy plan stażu zawodowego w biurach rachunkowych. 
 

 
L.P. 

 
Nazwa modułu 

 
Liczba godzina 

przeznaczona na 
moduł 

1.  Zapoznanie ze specyfiką działalności biura rachunkowego  40 

2.  Podatki i formy opodatkowania klientów biura  40 

3.  
System finansowo-księgowy stosowany w biurze rachunkowym w 

zakresie ewidencji podatkowych  40 

4.  
Rozliczenia roczne z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 
40 

RAZEM: 160 

 
 

5. Ramowy plan stażu zawodowego w działach finansowych 
podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. 

 
L.P. 

 
Nazwa modułu 

 
Liczba godzina 

przeznaczona na 
moduł 

1.  Zapoznanie z polityką rachunkowości w jednostce organizacyjnej. 30 

2.  Aktywa i pasywa w jednostce organizacyjnej. 30 

3.  Kategorie wynikowe w jednostce organizacyjnej. 40 

4.  
Dowody księgowe i ewidencja operacji gospodarczych 

w jednostce. 
30 

5.  Sprawozdawczość i analiza w jednostce organizacyjnej 30 

RAZEM: 160 
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6. Szczegółowy plan stażu zawodowego w biurach 
rachunkowych. 

Moduł Stażysta po zakończonym stażu: 

Zapoznanie ze specyfiką 
działalności biura, w którym 
realizowany jest staż. 

¾ Klasyfikuje przedsiębiorstwa 
ze względu na charakter działalności, wielkość 
zatrudnienia, formę własności, 

¾ Rozróżnia funkcje i przedmiot działania przedsiębiorstw 
produkcyjnych, handlowych i usługowych, 

¾ Rozpoznaje podmioty i formy sprzedaży występujące w 
obrocie towarowym 

¾ Rozróżnia usługi sklasyfikowane według różnych kryteriów, 
w tym: 
ze względu na przeznaczenie, rodzaj nabywców, rodzaj i 
charakter wykonywanej pracy 

Podatki i formy opodatkowania 
klientów biura. 

¾ Identyfikuje kategorie ekonomiczne 
z zakresu finansów, np. podatek, opłata publiczna 

¾ Klasyfikuje podatki w polskim systemie podatkowym 
według różnych kryteriów, np. bezpośrednie 
i pośrednie, przychodowe, dochodowe, majątkowe 
i konsumpcyjne, podatki państwowe, samorządowe i 
wspólne 

¾ Identyfikuje elementy konstrukcji podatków, np. podmiot, 
przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatku, 
terminy, zwolnienia i ulgi 
w podatkach 

¾ Oblicza zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
opodatkowanych 
w różnych formach 

¾ Sporządza dokumenty rozliczeniowe 
z tytułu podatku od towarów i usług 

¾ Sporządza polecenia przelewów 
dla celów podatkowych 

¾ Sporządza rozliczenia roczne płatnika zaliczek na podatek 
dochodowy 
z tytułu zatrudniania pracowników, 
np. informację o dochodach  
oraz pobranych zaliczkach 
na podatek dochodowy 
dla pracownika, deklarację roczną 
o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 
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System finansowo-księgowy 
stosowany 
w biurze w zakresie ewidencji 
podatkowych 

¾ Identyfikuje kategorie ekonomiczne 
z zakresu finansów: podatek, opłata publiczna 

¾ Klasyfikuje podatki w polskim systemie podatkowym 
według różnych kryteriów, 
w tym: bezpośrednie i pośrednie, przychodowe, 
dochodowe, majątkowe i konsumpcyjne, podatki 
państwowe, samorządowe i wspólne 

¾ Identyfikuje elementy konstrukcji podatków,w tym: podmiot, 
przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatku, 
terminy, zwolnienia i ulgi 
w podatkach 

¾ Rejestruje dokumenty w ewidencjach podatkowych w 
różnych podmiotach 
o różnych formach opodatkowania, 
w tym: w księdze przychodów 
i rozchodów w ewidencji przychodów, w rejestrach dla 
celów podatku 
od towarów i usług, w ewidencji przebiegu pojazdów i 
kosztów 
ich użytkowania, w ewidencji środków trwałych 

¾ Oblicza zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
opodatkowanych 
w różnych formach 

¾ Sporządza dokumenty rozliczeniowe 
z tytułu podatku od towarów i usług 

¾ Sporządza polecenia przelewów 
dla celów podatkowych 

¾ Oblicza odsetki od zaległości budżetowych 
¾ Prowadzi księgę przychodów 

i rozchodów przy pomocy programu finansowo-księgowego 
¾ Prowadzi ewidencję przychodów 

w programie finansowo-księgowym 
¾ Prowadzi rejestry podatku od towarów i usług w programie 

finansowo-księgowym 
¾ Prowadzi dodatkowe ewidencje 

w programie finansowo-księgowym, np. ewidencję środków 
trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję 
wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdu 

¾ Sporządza w programie finansowo-księgowym 
dokumentację rozliczeniową i płatniczą do urzędu 
skarbowego 

Rozliczenia roczne z tytułu 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

¾ Prowadzi księgę przychodów i rozchodów przy pomocy 
programu finansowo-księgowego, 

¾ Prowadzi ewidencję przychodów w programie finansowo-
księgowym, 

¾ Prowadzi rejestry podatku od towarów i usług w programie  
finansowo-księgowym, 

¾ Prowadzi dodatkowe ewidencje 
w programie finansowo-księgowym np. ewidencję środków 
trwałych, 
i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję 
wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdu, 
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¾ Sporządza w programie finansowo-księgowym 
dokumentację rozliczeniową i płatniczą do urzędu 
skarbowego, 

¾ Sporządza rozliczenia roczne 
z wykorzystaniem specjalistycznych aplikacji. 

7. Szczegółowy plan stażu zawodowego w działach finansowych 
podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. 

 

Moduł Stażysta po zakończonym stażu: 

Zapoznanie z polityką 
rachunkowości 
w jednostce organizacyjnej 

¾ Rozróżnia podsystemy rachunkowości i ich użytkowników, 
¾ Wskazuje elementy rachunkowości, 
¾ Rozróżnia funkcje rachunkowości, 
¾ Wskazuje źródła prawa bilansowego krajowego i 

międzynarodowego, 
¾ Identyfikuje elementy zasad (polityki) rachunkowości, 
¾ Rozpoznaje nadrzędne zasady rachunkowości, 
¾ Wskazuje akty prawne dotyczące rozliczeń podatkowych 

podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, 
¾ Wskazuje kategorie archiwalne dokumentacji księgowej, 
¾ Wskazuje okresy przechowywania dokumentacji księgowej 

według przepisów prawa bilansowego, podatkowego i 
ubezpieczeń społecznych, 

¾ Określa zasady ochrony baz danych 
w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu 
technik komputerowych. 

Aktywa i pasywa w jednostce 
organizacyjnej 

¾ Rozróżnia składniki aktywów trwałych 
i obrotowych, 

¾ Rozróżnia kapitały (fundusze) własne 
w zależności od formy organizacyjno-prawnej jednostki, 

¾ Określa zasady tworzenia 
i wykorzystania kapitałów (funduszów) własnych, 

¾ Klasyfikuje zobowiązania ze względu 
na termin płatności i tytułu, 

¾ Rozróżnia rezerwy na zobowiązania. 
Kategorie wynikowe 
w jednostce organizacyjnej 

¾ Identyfikuje pojęcia wynikowe, np. koszt, przychód, dochód, 
¾ Rozpoznaje koszty i przychody podstawowej działalności 

operacyjnej, 
¾ Rozpoznaje koszty i przychody pozostałej działalności 

operacyjnej,, 
¾ Rozpoznaje koszty i przychody finansowe, 
¾ Klasyfikuje koszty podstawowej działalności operacyjnej 

według różnych kryteriów, 
np. według: rodzaju prowadzonej działalności, miejsc ich 
powstania, rodzajów kosztów, okresu 
ich rozliczania, ze względu na związek z wytwarzanymi 
produktami 

¾ Klasyfikuje przychody podstawowej działalności operacyjnej 
¾ Rozpoznaje koszty uznawane 

przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu 
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¾ Rozpoznaje koszty nieuznawane 
przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu 

¾ Wskazuje różnice w prawie bilansowym i podatkowym w 
zakresie uznawalności przychodów 

¾ Identyfikuje składniki aktywów trwałych podlegające 
amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego 

¾ Rozróżnia metody naliczania amortyzacji 
¾ Rozpoznaje różnice w naliczaniu amortyzacji według prawa 

bilansowego 
i podatkowego 

¾ Oblicza kwoty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych 
i prawnych różnymi metodami 
dla celów bilansowych i podatkowych 

¾ Rozróżnia kategorie przyjęte 
dla potrzeb wyceny aktywów 
i pasywów, w tym: cena zakupu, cena nabycia, cena 
sprzedaży netto, koszt wytworzenia, koszt historyczny, cena 
ewidencyjna, wartość nominalna, wartość początkowa, 
wartość godziwa, kwota wymaganej zapłaty 

¾ Oblicza wartość początkową rzeczowych składników 
aktywów trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych, aktywów finansowych, należności i pasywów 

¾ Oblicza wartość zapasów na dzień przyjęcia do ewidencji 
według kosztu historycznego i stałych cen ewidencyjnych 

¾ Stosuje metody wyceny rozchodu zapasów wycenionych po 
koszcie historycznym, np. po cenach przeciętnych według 
LIFO, FIFO, LOFO, HOFO 

¾ Wycenia składniki aktywów 
z uwzględnieniem stanów kont korygujących 

¾ Wycenia składniki aktywów i pasywów z uwzględnieniem 
sald końcowych kont aktywno-pasywnych 

¾ Wycenia składniki aktywów i pasywów według wartości 
nominalnej 

¾ Rozróżnia warianty organizacji rachunku kosztów 
¾ Ewidencjonuje koszty w różnych wariantach ewidencji 

kosztów w jednostkach produkcyjnych, handlowych i 
usługowych 

¾ Ustala wynik finansowy brutto metodą księgową w wariacie 
porównawczym 
oraz kalkulacyjnym rachunku zysków 
i strat 

¾ Identyfikuje obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 
brutto w różnych jednostkach 
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Dowody księgowe i ewidencja 
operacji gospodarczych 
w jednostce 

¾ Rozpoznaje dowody księgowe: własne 
i obce, zewnętrzne i wewnętrzne, pierwotne i wtórne, 
środków pieniężnych, rozrachunków, magazynowe, stanu i 
ruchu środków trwałych 

¾ Przeprowadza kontrolę formalno-rachunkową dowodów 
księgowych, 

¾ Dekretuje dowody księgowe zgodnie 
z planem kont, 

¾ Dobiera księgowy dowód rozliczeniowy 
do treści operacji gospodarczej, 

¾ Sporządza księgowe dowody rozliczeniowe będące 
podstawą zapisów w księgach rachunkowych, np. noty 
księgowe, noty odsetkowe, polecenia księgowania 

¾ Stosuje zasadę podwójnego zapisu 
na kontach księgi głównej, 

¾ Stosuje zasadę zapisu jednostronnego 
na kontach, np. zapisu powtórzonego na kontach ksiąg 
pomocniczych, zapisu jednostronnego na kontach 
pozabilansowych, 

¾ Księguje różne operacje gospodarcze 
w jednostkach produkcyjnych, handlowych i usługowych 
zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, 

¾ Określa treść ekonomiczną sald kont bilansowych 
¾ Interpretuje zapisy na kontach: bilansowych, bilansowo-

wynikowych, wynikowych, korygujących, rozliczeniowych, 
pozabilansowych 

¾ Dobiera metodę poprawiania błędów księgowych do techniki 
prowadzenia ksiąg rachunkowych 

¾ Poprawia błędy księgowe korektą, stornem czarnym i 
stornem czerwonym 

¾ Sporządza zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej w 
różnych formach 

¾ Przestrzega zasad uzgadniania obrotów i sald kont ksiąg 
pomocniczych z obrotami i saldami kont księgi głównej 

¾ Stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe do: tworzenia 
planu kont, otwarcia kont bilansowych, księgowania operacji 
gospodarczych, zakładania różnych kartotek 

¾ Stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe do 
prowadzenia ewidencji 
i sporządzania dokumentów środków trwałych 

¾ Stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe do 
prowadzenia ewidencji 
dla celów podatku od towarów i usług 

¾ Stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe do 
sporządzania: księgowych dokumentów rozliczeniowych, 
deklaracji skarbowych, dokumentów środków pieniężnych, 
sprawozdania finansowego, różnych zestawień 

Sprawozdawczość i analiza w 
jednostce organizacyjnej 

¾ Opisuje elementy składowe jednostkowego sprawozdania 
finansowego w różnych podmiotach prowadzących księgi 
rachunkowe 

¾ Wskazuje termin złożenia sprawozdania finansowego 
do ogłoszenia i ostatecznego rozliczenia się z organem 
podatkowym 
przez podmiot, którego sprawozdanie podlegało badaniu 
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8. Formy pracy. 
 

¾ Praca z przepisami prawnymi adekwatnymi do konkretnego przypadku, 
¾ Praca w programie Excel,  
¾ Praca w Arkuszach Google, 
¾ Dostępne w sieci Internet szablony dokumentów, 
¾ Przykłady i interaktywne deklaracje ZUS on line,  
¾ Programy PIT, 
¾ Programy finansowo-księgowe np. Insert lub inne. 

 

9. Kryteria oceny stażu zawodowego. 
 

Szczegółowe kryteria oceny obejmują: 

¾ Ocenę pracy i zachowania stażysty: dokładność, systematyczność, punktualność, 
zaangażowanie w wykonywane zadania, samodzielność w działaniu, itp. 

¾ Ocenę prowadzenia dzienniczka stażu. 
 
¾ Prowadzenie dzienniczka stażu zawodowego: 
¾ Dzienniczek stanowi podstawowy dokument zaliczenia stażu. 
¾ Dzienniczek należy prowadzić starannie i na bieżąco. 
¾ Każdy zapis w dzienniczku powinien być potwierdzony czytelnym podpisem/pieczątką 

opiekuna stażu.  
¾ Po zakończeniu stażu, dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna stażu  

w celu wystawienia przez niego oceny. 
 

¾ Obowiązujące załączniki: 
¾ Dzienniczek stażu – wzór.  
¾ Certyfikat dla ucznia potwierdzający ukończenie stażu – wzór. 

 
10. Zalecana literatura przedmiotu: 

 
https://www.podatki.gov.pl/ 

https://www.zus.pl/ 

http://isap.sejm.gov.pl/ 

https://www.gofin.pl/ 

https://www.insert.com.pl/index.html 

https://www.druki-formularze.pl/ 

https://www.pit.pl/ 

https://tech-ekonomista.blogspot.com/p/analiza-wskaznikowa.html 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/  
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