
 

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

 

 
Technik rachunkowości to kierunek stworzony dla wszystkich, którzy swoją karierę zawodową 

wiążą z organizacją pracy biura, firmy, prowadzeniem księgowości gospodarczej.  

Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym 
niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Przyszły technik  
kształcony jest zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania 
pracowników do ZUS oraz naliczania i odprowadzania należnych składek. Po zakończeniu  edukacji  
w naszej szkole absolwenci przygotowywani są do prowadzenia istotnej w zawodzie analizy finansowej, 
korzystania z księgowych programów komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji 
finansowych. Technicy klasyfikują aktywa i pasywa, uczą się prowadzić księgi rachunkowe, rozliczać 
bilans, przygotowywać dokumentację przebiegu inwentaryzacji, prowadzić kadry i płace oraz sporządzać 
sprawozdania finansowe. Technik rachunkowości dokonuje także rozliczeń podatkowych, zna i potrafi 
zastosować przepisy ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów 
publicznych. 

 

W naszej szkole możesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności : 

 

 przygotowujemy  do egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:  
EKA. 07. Prowadzenie rachunkowości, 
EKA. 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych, 
 

 przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych i Olimpiad: 
 Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Finansów i Rachunkowości organizowanego przez 

Politechnikę Koszalińską i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy  
w Koszalinie, 

 Olimpiady Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
 Olimpiady Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych organizowany przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, 
 Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej organizowananej przez Warszawską Giełdę Papierów 

Wartościowych, 
 Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TITAN, 
 Turnieju Talentów - Akademia Księgowego organizowanego przez Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Poznaniu, 

 Konkursu o podatkach organizowanego przez Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych w Szczecinie, 
 

 w ramach zajęć w pracowni  korzystamy z typowego oprogramowania biurowego  
oraz programów specjalistycznych Płatnik, kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych, 
 

 organizujemy praktyki zawodowe w biurach rachunkowych, dużych i małych przedsiębiorstwach, 



 

 prowadzimy przy współpracy Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce oddział Koszalin innowację 
pedagogiczną z zakresu nowoczesnej rachunkowości. 
 

 umożliwiamy uczestnictwo w dodatkowych kursach, szkoleniach i stażach u pracodawców 

organizowanych w ramach projektu Moją perspektywą KWALIFIKACJE!  

 

Możliwości zatrudnienia/ miejsca pracy 

 Technik rachunkowości to zawód, który stwarza bardzo duże szanse samozatrudnienia  
lub zatrudnienia w takich miejscach jak: 

 biura księgowe i rachunkowe, 
 działy księgowe, kadrowe i finansowe różnych przedsiębiorstw, 
 instytucje finansowe, 
 zakłady budżetowe, 
 banki, 
 towarzystwa ubezpieczeniowe, 
 urzędy administracji publicznej,  
 urzędy celno-skarbowe. 

Możliwość dalszej nauki 

Pomyślnie zdane egzaminy zawodowe oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika rachunkowości.  
Dodatkowe zdanie egzaminu z jeszcze jednej kwalifikacji EKA.04  daje możliwość uzyskania tytułu 
technik ekonomista.  

Absolwent może pogłębiać swoją wiedzę na licznych kursach organizowanych  
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce . Zdany egzamin maturalny umożliwia dalsze kształcenie  
na uczelniach wyższych na kierunkach m.in.: Rachunkowość i Finanse, Ekonomia, Zarządzanie. 
 
 

 

Patronat  

 Patronat nad klasami Technikum Ekonomicznego kształcącego w zawodzie technik ekonomista  
 i technik rachunkowości w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie objęło 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie. Porozumienie to zapewnia 
uczniom wiele korzyści, m.in. udział w wybranych formach kształcenia praktycznego, promowania 
uczniów i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie. Wsparcie w zakresie 
nauki przedmiotu rachunkowość oferuje uczniom także Klub Seniora Oddziału Koszalińskiego 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zrzeszający zawodowych księgowych praktyków. W ramach tej 
współpracy organizowany jest Konkurs, którego główną nagrodą są nie tylko nagrody pieniężne,  
ale również po ukończeniu szkoły możliwość darmowego uzyskania certyfikatu Księgowego I stopnia. 

 

 

 

 


