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1. NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji
jednostek organizacyjnych

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej

1.1. POWIAZANIE Z ZAWODEM/ZAWODAMI, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE
Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych wyodrębniona jest
w zawodach z branży ekonomiczno-administracyjnej (EKA)1:


technik rachunkowości 431103,



technik ekonomista 331403.

Kwalifikacja

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07.

Prowadzenie rachunkowości

EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
EKA.05.
finansowej jednostek organizacyjnych

Symbol zawodu

Zawód

431103

Technik
rachunkowości

331403

Technik
ekonomista

Poziom PRK dla
kwalifikacji
cząstkowej
wyodrębnionej
w zawodzie
4
4
4
4

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm.).
1
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1.2. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI
Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego:
organizacyjnych może:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek



przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;



podjąć kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym EKA.07. Prowadzenie rachunkowości;



w przypadku potwierdzenia obu kwalifikacji i posiadania średniego wykształcenia ogólnego uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie technik rachunkowości

lub


podjąć kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej;



w przypadku potwierdzenia obu kwalifikacji i posiadania średniego wykształcenia ogólnego uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie technik ekonomista2.

2. CZAS TRWANIA KURSU, LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA I SPOSÓB JEGO REALIZACJI
2.1. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA: 18.09.2020 r. – 26.04.2021 r.
2.2. LICZBA GODZIN: 450
2.3. SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU: zaoczny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652)
2
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3. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW I SŁUCHACZY
Uczestnikiem kursu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca zaświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki na
kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub
niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła
ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. 2017 poz. 1562
z późn. zm.).
§ 4. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową oraz:
1) ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub
kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie
z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub
2) przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich
- może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
4. CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent placówki prowadzącej kształcenie w zawodach: technik rachunkowości i technik ekonomista powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych3:
a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 991 z późn. zm.).
3
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b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.
5. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE W RAMACH KWALIFIKACJI4
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki

150

EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń

240

EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

240

EKA.05.5. Język obcy zawodowy

30

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 991 z późn. zm.).
4
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Razem

690

EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne2)
EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów2)
2)

Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni stwarzać uczniom warunki do
nabywania kompetencji personalnych i społecznych oraz umiejętności w zakresie organizacji pracy małych zespołów

6. PLAN NAUCZANIA
Na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych przyjęto następujący plan nauczania.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019 r.).
§ 8. 1. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia
zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego, z tym że w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin
kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Po uwzględnieniu 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego przyjęto:

Nazwa przedmiotu
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Liczba godzin w cyklu kształcenia
Kształcenie w zakresie
Kształcenie
teoretycznym
w zakresie praktycznym
E-learning
Stacjonarne
20
–
–
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2. Język obcy zawodowy

10

10

–

3. Podstawy ekonomii i statystyki

50

50

–

4. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń

40

–

115

5. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej

45

–

110

225

RAZEM

225
450

–

8. Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 h.)

–

7. EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW5
Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:
7.1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

Pojęcia związane
1) rozróżnia pojęcia związane
z bezpieczeństwem i higieną
z bezpieczeństwem i higieną pracy,

1) określa krajowe i unijne przepisy prawa dotyczące prawnej
ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 991).
5
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EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Treści nauczania
pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

ochroną przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią

i ergonomii
2) określa regulacje wewnątrzzakładowe związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową,
ochroną środowiska i ergonomią
3) posługuje się pojęciami: bezpieczeństwo i higiena pracy,
ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, ergonomia
4) stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej w jednostkach
organizacyjnych
5) stosuje zasady postępowania z odpadami występującymi w pracy
biurowej
6) określa zakres ergonomii, np. stanowisk pracy, organizacji
procesu pracy

Zadania i uprawnienia
instytucji oraz służb
działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony
środowiska

2) określa zadania i uprawnienia
instytucji oraz służb działających
w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska

1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony
pracy i ochrony środowiska

Prawa i obowiązki
pracownika oraz

3) określa prawa i obowiązki
pracownika oraz pracodawcy

1) wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy

2) wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
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EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Treści nauczania
pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny
pracy

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy

2) wymienia prawa i obowiązki pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
3) rozróżnia rodzaje profilaktycznych badań lekarskich
4) rozróżnia rodzaje obligatoryjnych szkoleń bezpieczeństwa
i higieny pracy
5) charakteryzuje system kar i konsekwencje nieprzestrzegania
przez pracownika i pracodawcę przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy
6) wskazuje obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie
zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
7) wyjaśnia pojęcia choroba zawodowa i wypadek przy pracy
8) rozróżnia rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy
i chorób zawodowych

Skutki oddziaływania
czynników szkodliwych,
niebezpiecznych i
uciążliwych na organizm
człowieka w pracy biurowej

4) określa skutki oddziaływania
czynników szkodliwych,
niebezpiecznych i uciążliwych na
organizm człowieka w pracy
biurowej

1) określa zagrożenia występujące w środowisku pracy biurowej
2) rozróżnia czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe
w środowisku pracy biurowej
3) rozpoznaje skutki oddziaływania czynników szkodliwych,
niebezpiecznych i uciążliwych na organizm człowieka
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EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Treści nauczania
Środki ochrony
indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania
zadań zawodowych

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

5) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania
zadań zawodowych

1) identyfikuje środki ochrony zbiorowej
2) wskazuje środki ochrony zbiorowej zabezpieczające przed
hałasem w pracy biurowej
3) określa wymagania w zakresie oświetlenia, temperatury
i mikroklimatu pomieszczeń biurowych
4) rozpoznaje środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
zapobiegające porażeniu prądem w pracy biurowej
5) rozpoznaje środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
zapobiegające pogorszeniu wzroku i zniekształceniu kręgosłupa
6) dobiera środki ochrony zbiorowej do rodzaju zagrożeń w pracy
biurowej

Organizacja stanowiska
pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii,
przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

6) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii,
przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

1) określa czynniki, które należy brać pod uwagę przy organizacji
przestrzeni biurowej zgodnie z wymaganiami ergonomii
2) określa wymagania ergonomii dla stanowiska pracy siedzącej
i stanowiska pracy przy komputerze
3) określa bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku
pracy biurowej
4) wskazuje obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji czasu
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EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
pracy pracownika pracującego przy komputerze
5) wskazuje działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu
zagrożeń na stanowisku pracy biurowej
6) rozpoznaje sytuacje grożące pożarem podczas pracy biurowej
7) wskazuje wymagania biurowych środków technicznych
i materiałów biurowych sprzyjające ochronie środowiska

Zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz
przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska

7) stosuje zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisy prawa
dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

1) korzysta z instrukcji obsługi urządzeń technicznych podczas
wykonywania zadań zawodowych
2) wskazuje właściwe zachowania podczas wykonywania zadań
zawodowych z użyciem urządzeń biurowych podłączonych do
sieci elektrycznej
3) rozróżnia znaki informacyjne dotyczące ochrony
przeciwpożarowej
4) rozróżnia rodzaje gaśnic ze względu na zakres ich stosowania
5) stosuje zasady postępowania na wypadek pożaru w miejscu
pracy
6) stosuje zasady recyklingu zużytych części urządzeń biurowych
i wyposażenia
7) identyfikuje opłaty regulowane przepisami prawa dotyczącymi
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EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
ochrony środowiska
8) omawia konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących
ochrony środowiska

Pierwsza pomoc w stanach
nagłego zagrożenia
zdrowotnego

8) udziela pierwszej pomocy w stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego

1) opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego
zagrożenia zdrowotnego
2) ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów
obserwowanych u poszkodowanego
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
4) układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
5) powiadamia odpowiednie służby
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie,
amputacja, złamanie, oparzenie
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał,
udar
8) wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie
zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej
Rady Resuscytacji
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W ramach przedmiotu powinny być kształtowane następujące kompetencje personalne i społeczne:
EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

4) ponosi odpowiedzialność
za podejmowane
działania

1) wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania
2) identyfikuje przyczyny i skutki zachowań ryzykownych
3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania
4) rozpoznaje przypadki naruszania norm i procedur postępowania
1) identyfikuje sytuacje wywołujące stres

6) stosuje techniki radzenia
sobie ze stresem

2) wskazuje przyczyny sytuacji stresowych w pracy biurowej
3) rozpoznaje skutki stresu
4) rozróżnia techniki radzenia sobie ze stresem

Środki i materiały dydaktyczne
Zaleca się stosowanie instrukcji do ćwiczeń, pakietów edukacyjnych dla słuchaczy, kart pracy, testów samooceny, tabel, schematów, wykresów,
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz zasad
ergonomii.
Propozycje metod nauczania
Zalecaną metodą jest e-wykład. Należy stosować metody audiowizualne i wizualne, symulacji oraz przypadków.
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Przy realizacji wykładu online metodami i technikami aktywizującymi, prowadzący powinien być osobą motywującą, inspirującą uczestników
do aktywnego udziału w procesie kształcenia. Powinien kierować pracą grupy i moderować ją.
Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza/uczestnika kursu
Zalecane jest bieżące sprawdzenie efektów kształcenia z wykorzystaniem testu/quizu na platformie e-learningowej. Sprawdzanie sumujące
przeprowadzone powinno być z wykorzystaniem testu pisemnego.
Formy organizacyjne z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy
Zalecaną formą organizacyjną pracy słuchacza jest forma indywidualna zróżnicowana.
Słuchacze będą mogli uczyć się w wybranym przez siebie czasie i tempie, dostosowując proces kształcenia do swoich możliwości oraz
upodobań. Zyskają możliwość wielokrotnego odbywania zajęć, decydowania o sposobie zapoznawania się z materiałem dydaktycznym.
7.2.

Podstawy ekonomii i statystyki

EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
Treści nauczania
Reguły mikroekonomii
i makroekonomii

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

1) posługuje się regułami
mikroekonomii
i makroekonomii

1) określa przedmiot badań ekonomii
2) posługuje się pojęciami z obszaru funkcjonowania gospodarki,
np. mikroekonomia, makroekonomia, prawa ekonomiczne,
rynek, elastyczność popytu i podaży, system gospodarczy,
struktura rynkowa, koniunktura gospodarcza, inflacja, deflacja,
bezrobocie, system rachunków narodowych
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EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
3) interpretuje prawa rynku i działanie mechanizmu rynkowego
4) oblicza elastyczność popytu i podaży
5) rozróżnia struktury rynkowe
6) objaśnia decyzje, w zakresie cen i rozmiarów produkcji,
producentów gospodarujących w różnych strukturach rynkowych
7) ocenia efektywność rynku konkurencyjnego w krótkim i długim
okresie
8) rozróżnia formy interwencjonizmu państwa jako regulatora
gospodarki rynkowej
9) interpretuje skutki stosowania różnych instrumentów polityki
gospodarczej państwa
10) rozróżnia narzędzia polityki handlowej stosowane w różnych
formach współpracy międzynarodowej
11) rozpoznaje pojęcia związane z polityką handlową i walutową
państwa, np. bilans płatniczy i jego części, bilans handlowy,
terms of trade, kursy walut, kursy sztywne, płynne, stałe,
aprecjacja, deprecjacja, dewaluacja, rewaluacja
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EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
Treści nauczania
Podmioty gospodarcze

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

2) charakteryzuje podmioty
gospodarcze

1) klasyfikuje przedsiębiorstwa, np. ze względu na charakter
działalności, wielkość zatrudnienia, formę własności, formę
organizacyjno-prawną
2) rozróżnia formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
3) rozróżnia funkcje i przedmiot działania przedsiębiorstw
produkcyjnych, handlowych i usługowych
4) rozróżnia rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
5) dobiera strukturę organizacyjną do rodzaju przedsiębiorstwa
6) rozróżnia pojęcia z zakresu organizacji procesu produkcji, np.
elementy struktury procesu technologicznego, cykl produkcyjny,
typ produkcji, rytmiczność produkcji
7) oblicza czas trwania cyklu produkcyjnego
8) rozpoznaje podmioty i formy w obrocie towarowym
9) rozróżnia formy rynków zorganizowanych, np. giełdy towarowe,
aukcje, przetargi, targi i wystawy
10)rozróżnia usługi sklasyfikowane według różnych kryteriów,
np. ze względu na przeznaczenie, rodzaj nabywców, rodzaj
i charakter wykonywanej pracy
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EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
11)rozpoznaje formy outsourcingu

Zakładanie i prowadzenie
działalności gospodarczej

3) zakłada i prowadzi działalność
gospodarczą

1) systematyzuje etapy przygotowania do podjęcia działalności
gospodarczej
2) dobiera formę organizacyjno-prawną do rodzaju i zakresu
działalności gospodarczej
3) wybiera formę opodatkowania działalności gospodarczej
4) przygotowuje dokumentację niezbędną do zarejestrowania
i uruchomienia działalności gospodarczej
5) rozróżnia źródła finansowania wydatków związanych z
podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, np:
kredyty bankowe, leasing, franchising
6) rozróżnia składniki majątku przedsiębiorstwa
7) posługuje się pojęciami: koszt, wydatek, wpływ środków
pieniężnych, przychód, dochód
8) określa koszty i przychody z działalności jednostki
organizacyjnej
9) oblicza dochód jednostki organizacyjnej

Analiza statystyczna

4) przeprowadza analizę statystyczną

1) rozpoznaje podstawowe pojęcia statystyczne, np. zbiorowość
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EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
Treści nauczania
badanej zbiorowości

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

badanej zbiorowości

statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna
2) rozpoznaje źródła pozyskiwania danych statystycznych
3) objaśnia sposoby zbierania danych statystycznych
4) grupuje dane statystyczne według określonej cechy lub kilku
cech
5) identyfikuje podstawowe miary z zakresu analizy statystycznej
6) oblicza miary statystyczne, np. współczynnik natężenia,
wskaźniki struktury i dynamiki, miary tendencji centralnej, miary
rozproszenia
7) interpretuje miary statystyczne, np. współczynnik natężenia,
wskaźniki struktury i dynamiki, miary tendencji centralnej, miary
rozproszenia
8) interpretuje wyniki korelacji badanych zjawisk
9) prezentuje opracowany materiał statystyczny w formie opisowej,
tabelarycznej i graficznej
10)stosuje arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu do obliczeń
i prezentacji materiału statystycznego

Zasady archiwizowania

5) przestrzega zasad archiwizowania

1) klasyfikuje dokumenty związane z prowadzeniem działalności
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EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
Treści nauczania
dokumentacji jednostki
organizacyjnej

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

dokumentacji jednostki
organizacyjnej

gospodarczej według różnych kryteriów
2) posługuje się pojęciami z zakresu przechowywania danych,
np. archiwizacja, zbiór archiwalny, archiwum, baza danych
3) rozróżnia rodzaje archiwów
4) wskazuje różnice między dokumentacją archiwalną a
niearchiwalną
5) kwalifikuje dokumenty do kategorii archiwalnej
6) wskazuje sposoby porządkowania i kwalifikowania dokumentacji
przeznaczonej do przekazania do archiwum zakładowego
7) stosuje zasady oznaczania zbiorów archiwalnych
8) ustala okres przechowywania dokumentacji archiwalnej
stosownie do jej rodzaju
9) przestrzega zasad udostępniania zbiorów archiwalnych osobom
trzecim
10) wskazuje sposób postępowania z dokumentacją archiwalną po
upływie terminu przedawnienia

Normy i procedury oceny
zgodności realizacji zadań

6) rozpoznaje właściwe normy
i procedury oceny zgodności podczas

1) określa cele i zasady normalizacji krajowej
2) określa pojęcie i cechy normy
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EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
Treści nauczania
zawodowych

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

realizacji zadań zawodowych

3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej
i krajowej
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur
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W ramach przedmiotu powinny być kształtowane kompetencje personalne i społeczne:
EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

1) przestrzega zasad kultury i etyki
w komunikacji z innymi osobami

1) rozpoznaje formy i rodzaje komunikacji
2) identyfikuje zasady dobrej komunikacji bezpośredniej, np. zasady chronomiki, mimika twarzy,
kontakt wzrokowy, gesty, wygląd zewnętrzny, postawa ciała, dotyk, zasady proksemiki,
spójności przekazu werbalnego z niewerbalnym, techniki skutecznego słuchania
3) wskazuje bariery w komunikowaniu się
4) identyfikuje kanały przekazywania informacji w biurze, np. korespondencja papierowa
i elektroniczna, kontakt bezpośredni i rozmowy telefoniczne, kontakt niewerbalny
5) używa form grzecznościowych w komunikacji pisemnej i ustnej
6) rozpoznaje zasady budowania dobrych relacji międzyludzkich w pracy biurowej
7) rozpoznaje zasady etyczne w pracy biurowej, np. tajemnicy związanej z wykonywanym
zawodem i miejscem pracy, tajemnicy powiernictwa, dobra klienta, odpowiedzialności
moralnej
8) respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem
i miejscem pracy
9) wskazuje przepisy prawa związane z ochroną własności intelektualnej
10) rozpoznaje kategorie własności intelektualnej występujące w pracy biurowej, np. bazy danych,
prawa autorskie, know-how, autorskie dokumenty, znaki towarowe, licencje
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

2) wykazuje się kreatywnością
i otwartością na zmiany

1) rozpoznaje cechy osoby kreatywnej
2) identyfikuje czynniki wpływające na kreatywność człowieka, np. osobowość, temperament,
empatia, motywacja
3) rozpoznaje etapy cyklu życia organizacji
4) identyfikuje źródła zmian organizacyjnych
5) porządkuje etapy wprowadzania zmiany
6) wymienia przyczyny oporu wobec zmian w środowisku pracy biurowej
7) identyfikuje metody przezwyciężania oporu przy wprowadzaniu zmian w organizacji

3) planuje wykonanie zadania

1) wyjaśnia pojęcie planowania
2) porządkuje etapy planowania
3) formułuje cel zgodnie z koncepcją wyznaczania celów w dziedzinie planowania
4) sporządza listę kontrolną czynności niezbędnych do wykonania zadania
5) grupuje zadania według kryterium ważności i pilności
6) określa terminy wykonania zadań i rezerwy czasowe
7) szacuje budżet planowanego zadania
8) określa środki i narzędzia niezbędne do wykonania zadań
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

4) ponosi odpowiedzialność za
podejmowane działania

1) wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania
2) identyfikuje przyczyny i skutki zachowań ryzykownych
3) rozpoznaje przypadki naruszania norm i procedur postępowania

5) współpracuje w zespole

1) formułuje wnioski na podstawie opinii członków zespołu
2) ustala warunki współpracy
3) rozpoznaje zachowania destrukcyjne i hamujące współpracę w zespole
4) rozpoznaje kluczowe role w zespole
5) identyfikuje funkcje konfliktu w organizacji

6) stosuje techniki radzenia sobie ze
stresem

1) identyfikuje sytuacje wywołujące stres
2) wskazuje przyczyny sytuacji stresowych w pracy biurowej
3) rozpoznaje skutki stresu
4) rozróżnia techniki radzenia sobie ze stresem

7) aktualizuje wiedzę i doskonali
umiejętności zawodowe

1) wskazuje czynniki wpływające na rozwój zawodowy człowieka
2) rozróżnia pojęcia kwalifikacje i kompetencje zawodowe
3) identyfikuje elementy kompetencji zawodowych dla pracownika biurowego
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
4) rozróżnia formy i metody doskonalenia zawodowego
5) sporządza ścieżkę indywidualnej kariery zawodowej

W ramach przedmiotu powinny być kształtowane umiejetności organizacji pracy małych zespołów:
EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

1) planuje pracę zespołu w celu
wykonania przydzielonych zadań

1) rozróżnia zadania indywidualne i zespołowe
2) systematyzuje etapy procesu planowania pracy zespołu
3) identyfikuje zadania cząstkowe
4) identyfikuje zbiory zadań cząstkowych
5) sporządza harmonogram realizacji zadania

2) dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań

1) grupuje zadania cząstkowe według kryterium kompetencji niezbędnych do ich wykonania
2) rozpoznaje kompetencje osób pracujących w zespole
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EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
3) przydziela zadania według kompetencji członków zespołu

3) kieruje wykonaniem przydzielonych 1) rozpoznaje style kierowania
zadań
2) dobiera styl kierowania do warunków i możliwości zespołu
3) wydaje dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania
4) identyfikuje czynniki motywacyjne
5) rozróżnia poziomy delegowania uprawnień
6) wskazuje korzyści z delegowania uprawnień
4) kieruje wykonaniem przydzielonych 1) systematyzuje etapy oceny jakości wykonania przydzielonych zadań
zadań
2) kontroluje jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów
3) udziela informacji zwrotnej
5) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na
poprawę warunków i jakość pracy

1) rozróżnia usprawnienia techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy
2) identyfikuje obszary wymagające usprawnień
3) wskazuje rozwiązania techniczne i organizacyjne poprawiające warunki i jakość pracy
4) wskazuje czynności związane z wprowadzaniem zmian poprawiających warunki i jakość pracy
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EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
5) rozpoznaje model organizacji uczącej się

Środki i materiały dydaktyczne
Zalecane jest wykorzystanie komputera z dostępem do internetu, projektora multimedialnego, kserokopiarki, bindownicy, skanera, instrukcji
obsługi urządzeń, materiałów i środków biurowych, zestawów ćwiczeń, instrukcji do ćwiczeń, pakietów edukacyjnych dla słuchaczy, katalogów,
filmów i prezentacji multimedialnych, roczników statystycznych.
Propozycje metod nauczania
 wykład online, ćwiczenia,
 ćwiczenia praktyczne,
 projektu,
 studium przypadku.
Zaleca się ćwiczenia poprzedzać pokazem z objaśnieniem, a podczas pracy stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia.
Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza/uczestnika kursu
Zalecane jest bieżące sprawdzanie efektów kształcenia na podstawie wykonywanych przez słuchaczy ćwiczeń oraz prezentacji zastosowanych
rozwiązań. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (stosowane metody określania strategii, narzędzia
wykorzystane w celu sporządzenia strategii), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka,
bezbłędność edycyjna).
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Bieżące sprawdzenie efektów kształcenia prowadzonego online powinno być prowadzone z wykorzystaniem testów/quizów oraz zadań
otwartych z możliwością przesłania do sprawdzenia. W ocenie zadań należy uwzględnić poprawność pod względem merytorycznym
i językowym oraz udzielić słuchaczowi wyczerpującej informacji zwrotnej.
Sprawdzanie końcowe efektów kształcenia powinno być przeprowadzone z wykorzystaniem testu pisemnego i zadania w formie praktycznej.
Formy organizacyjne z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy
Zaleca się prowadzenie zajęć w grupach 20-osobowych. Zapewnienie każdemu z uczestników kursu możliwości pracy na samodzielnym
stanowisku wyposażonym w zestaw komputerowy z oprogramowaniem MS Office.
Zajęcia powinny być prowadzone również online. Uczestnicy kursu będą mogli uczyć się w określonym przez siebie czasie i tempie,
dostosowując proces kształcenia do swoich możliwości oraz upodobań. Zyskają możliwość wielokrotnego odbywania zajęć, decydowania
o sposobie zapoznawania się z materiałem oraz sposobie dokonywania jego selekcji.
7.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
Treści nauczania
Przepisy prawa dotyczące
spraw kadrowych
i płacowych

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące
spraw kadrowych i płacowych

1) określa sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z osobą
pełnoletnią i młodocianym
2) określa zasady ustalania, wypłaty i ochrony wynagrodzenia za
świadczoną pracę oraz przyznawania pracownikowi innych
świadczeń ze stosunku pracy
3) określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
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EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
4) rozpoznaje sposoby postępowania w przypadku niedopełnienia
obowiązków wynikających ze stosunku pracy przez pracownika
i pracodawcę
5) stosuje zasady wynikające z różnych systemów rozliczania czasu
pracy
6) stosuje przepisy prawa dotyczące udzielania urlopów, np. urlopu
wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego
7) omawia uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
8) stosuje przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych
9) wskazuje obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych
osobowych pracownika
10) identyfikuje terminy przechowywania dokumentacji
pracowniczej

Rekrutacja pracowników.
Dokumentacja osobowa
pracownika

2) prowadzi rekrutację pracowników
i dokumentację osobową:
a) prowadzi proces rekrutacyjny
pracowników
b) prowadzi akta osobowe
pracowników

1) określa metody i etapy procesu rekrutacji pracowników
2) redaguje ogłoszenia rekrutacyjne, np. do zamieszczenia w prasie,
w aplikacjach multimedialnych
3) wybiera kandydata na pracownika na podstawie analizy
dokumentów aplikacyjnych
4) sprawdza formalnie dokumenty kandydata na pracownika
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EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

c) sporządza dokumenty na wniosek
pracownika
d) prowadzi sprawy związane
z wykonywaniem zadań
zawodowych na podstawie umów
cywilnoprawnych

zgromadzone w związku z ubieganiem się przez niego o
zatrudnienie
5) sporządza dokumenty związane z nawiązaniem i rozwiązaniem
stosunku pracy
6) kwalifikuje dokumenty pracownicze do odpowiednich części akt
osobowych
7) prowadzi ewidencje i rejestry związane ze stosunkiem pracy, np.
karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencyjne przydziału odzieży
i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, rejestry
wypadków przy pracy, dokumentację chorób zawodowych
8) sporządza zaświadczenia dla pracownika wynikające ze stosunku
pracy, np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o
wysokości wynagrodzenia
9) interpretuje oświadczenia złożone dla celów podatkowych
i zgłoszeniowych do ubezpieczeń przez osoby wykonujące zadanie
zawodowe na podstawie umów cywilnoprawnych
10) sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące wykonywania
zadań zawodowych, np. umowa o dzieło, umowa zlecenie

Rozliczanie innych
świadczeń związanych

3) rozlicza inne świadczenia związane

1) wskazuje przepisy prawa obowiązujące pracodawcę w zakresie
świadczeń socjalnych, np. w zakresie obowiązku tworzenia
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EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
Treści nauczania
z pracą

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

z pracą:
a) prowadzi sprawy związane ze
świadczeniami socjalnymi
b) rozlicza podróże służbowe
c) rozlicza świadczenia pozapłacowe
związane z używaniem
samochodów prywatnych do
celów służbowych

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w zakresie zasad
wypłacania świadczeń urlopowych
2) oblicza odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3) określa sposoby wykorzystania środków z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych
4) sporządza polecenie wyjazdu służbowego
5) rozlicza rachunki kosztów podróży służbowych krajowych
i zagranicznych
6) sporządza umowę o użyczenie pojazdu niebędącego własnością
pracodawcy do celów służbowych
7) oblicza kwotę zwrotu kosztów używania przez pracownika
pojazdów niebędących własnością pracodawcy

Rozliczanie wynagrodzeń
ze stosunku pracy oraz z
tytułu umów
cywilnoprawnych

4) rozlicza wynagrodzenia:
a) rozlicza wynagrodzenia ze
stosunku pracy
b) rozlicza wynagrodzenia z tytułu
umów cywilnoprawnych
c) prowadzi dokumentację płacową

1) identyfikuje systemy wynagradzania pracowników
2) rozpoznaje składniki wynagrodzenia brutto
3) oblicza wynagrodzenie zasadnicze według różnych systemów
wynagradzania
4) oblicza obowiązkowe i dobrowolne dodatki do wynagrodzenia
zasadniczego oraz ekwiwalenty, np. dodatek za pracę w godzinach
nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek
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EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę, ekwiwalent za pranie
odzieży roboczej
5) oblicza wynagrodzenie za czas nieprzepracowany, np. za czas
niezdolności do pracy z powodu choroby, za czas płatnego urlopu
6) oblicza obligatoryjne obciążenia składkowo- podatkowe
przychodów ze stosunku pracy
7) oblicza obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia z tytułów
cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, np. potrącenia
alimentacyjne i niealimentacyjne, zaległości podatkowe
8) określa fakultatywne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
9) sporządza listy płac i imienne karty wynagrodzeń pracowników
10) oblicza na podstawie złożonych oświadczeń obligatoryjne
i dobrowolne obciążenia składkowo- podatkowe przychodów
z tytułu umów cywilnoprawnych
11) przygotowuje rachunki do umów cywilnoprawnych

Analiza kadrowa i płacowa

5) przeprowadza analizę kadrową
i płacową

1) określa wskaźniki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy
zatrudnienia
2) oblicza wskaźniki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy
zatrudnienia, np. płynności kadr, stanu zatrudnienia, wydajności
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EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
pracy, dynamiki zatrudnienia, struktury zatrudnienia
3) rozpoznaje wskaźniki wykorzystywane do przeprowadzenia
analizy wynagrodzeń
4) oblicza wskaźniki do przeprowadzenia analizy wynagrodzeń, np.
przeciętne wynagrodzenie w danym okresie, wskaźniki wzrostu
wynagrodzeń w badanych okresach, wskaźniki efektywności
wynagrodzeń, wskaźniki produktywności wynagrodzeń, wskaźniki
rentowności wynagrodzeń
5) interpretuje obliczone wskaźniki zatrudnienia
6) interpretuje obliczone wskaźniki wynagrodzeń

Prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych
z wykorzystaniem
technologii informacyjnej

6) prowadzi sprawy kadrowe i płacowe
z zastosowaniem technologii
informacyjnych i systemów
komputerowych

1) przygotowuje dokumentację osobową w edytorze tekstu
2) przygotowuje korespondencję pracowniczą w edytorze tekstu,
np. zaświadczenia o zatrudnieniu i zaświadczenia o dochodach
3) prezentuje dane z obszaru kadrowego i płacowego w formie tabel
i wykresów w arkuszu kalkulacyjnym i edytorze tekstu
4) oblicza w arkuszu kalkulacyjnym wskaźniki wykorzystywane do
analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
5) sporządza dokumenty kadrowe w programie kadrowo-płacowym,
np. kwestionariusz osobowy, umowę o pracę, umowy
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EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
cywilnoprawne, świadectwo pracy
6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów
cywilnoprawnych z wykorzystaniem programu kadrowopłacowego, np. sporządza listy płac, przygotowuje rachunki do
umów cywilnoprawnych, sporządza imienne karty wynagrodzeń
pracowników, sporządza karty ewidencji czasu pracy

W ramach przedmiotu powinny być kształtowane kompetencje personalne i społeczne:
EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

1) przestrzega zasad kultury i etyki
w komunikacji z innymi osobami

1) rozpoznaje formy i rodzaje komunikacji
2) identyfikuje zasady dobrej komunikacji bezpośredniej, np. zasady chronomiki, mimika twarzy,
kontakt wzrokowy, gesty, wygląd zewnętrzny, postawa ciała, dotyk, zasady proksemiki,
spójności przekazu werbalnego z niewerbalnym, techniki skutecznego słuchania
3) wskazuje bariery w komunikowaniu się
4) identyfikuje kanały przekazywania informacji w biurze, np. korespondencja papierowa
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
i elektroniczna, kontakt bezpośredni i rozmowy telefoniczne, kontakt niewerbalny
5) używa form grzecznościowych w komunikacji pisemnej i ustnej
6) rozpoznaje zasady budowania dobrych relacji międzyludzkich w pracy biurowej
7) rozpoznaje zasady etyczne w pracy biurowej, np. tajemnicy związanej z wykonywanym
zawodem i miejscem pracy, tajemnicy powiernictwa, dobra klienta, odpowiedzialności
moralnej
8) respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem
i miejscem pracy
9) wskazuje przepisy prawa związane z ochroną własności intelektualnej
10) rozpoznaje kategorie własności intelektualnej występujące w pracy biurowej, np. bazy danych,
prawa autorskie, know-how, autorskie dokumenty, znaki towarowe, licencje

2) wykazuje się kreatywnością
i otwartością na zmiany

1) rozpoznaje cechy osoby kreatywnej
2) identyfikuje czynniki wpływające na kreatywność człowieka, np. osobowość, temperament,
empatia, motywacja
3) rozpoznaje etapy cyklu życia organizacji
4) identyfikuje źródła zmian organizacyjnych
5) porządkuje etapy wprowadzania zmiany
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
6) wymienia przyczyny oporu wobec zmian w środowisku pracy biurowej
7) identyfikuje metody przezwyciężania oporu przy wprowadzaniu zmian w organizacji

3) planuje wykonanie zadania

1) wyjaśnia pojęcie planowania
2) porządkuje etapy planowania
3) formułuje cel zgodnie z koncepcją wyznaczania celów w dziedzinie planowania
4) sporządza listę kontrolną czynności niezbędnych do wykonania zadania
5) grupuje zadania według kryterium ważności i pilności
6) określa terminy wykonania zadań i rezerwy czasowe
7) szacuje budżet planowanego zadania
8) określa środki i narzędzia niezbędne do wykonania zadań

4) ponosi odpowiedzialność za
podejmowane działania

1) wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania
2) identyfikuje przyczyny i skutki zachowań ryzykownych
3) rozpoznaje przypadki naruszania norm i procedur postępowania

5) współpracuje w zespole

1) formułuje wnioski na podstawie opinii członków zespołu
2) ustala warunki współpracy
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
3) rozpoznaje zachowania destrukcyjne i hamujące współpracę w zespole
4) rozpoznaje kluczowe role w zespole
5) identyfikuje funkcje konfliktu w organizacji

6) stosuje techniki radzenia sobie ze
stresem

1) identyfikuje sytuacje wywołujące stres
2) wskazuje przyczyny sytuacji stresowych w pracy biurowej
3) rozpoznaje skutki stresu
4) rozróżnia techniki radzenia sobie ze stresem

7) aktualizuje wiedzę i doskonali
umiejętności zawodowe

1) wskazuje czynniki wpływające na rozwój zawodowy człowieka
2) rozróżnia pojęcia kwalifikacje i kompetencje zawodowe
3) identyfikuje elementy kompetencji zawodowych dla pracownika biurowego
4) rozróżnia formy i metody doskonalenia zawodowego
5) sporządza ścieżkę indywidualnej kariery zawodowej
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W ramach przedmiotu powinny być kształtowane umiejetności organizacji pracy małych zespołów:
EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

6) planuje pracę zespołu w celu
wykonania przydzielonych
zadań

1) rozróżnia zadania indywidualne i zespołowe
2) systematyzuje etapy procesu planowania pracy zespołu
3) identyfikuje zadania cząstkowe
4) identyfikuje zbiory zadań cząstkowych
5) sporządza harmonogram realizacji zadania

7) dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań

1) grupuje zadania cząstkowe według kryterium kompetencji niezbędnych do ich wykonania
2) rozpoznaje kompetencje osób pracujących w zespole
3) przydziela zadania według kompetencji członków zespołu

8) kieruje wykonaniem
przydzielonych zadań

1) rozpoznaje style kierowania
2) dobiera styl kierowania do warunków i możliwości zespołu
3) wydaje dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania
4) identyfikuje czynniki motywacyjne
5) rozróżnia poziomy delegowania uprawnień
6) wskazuje korzyści z delegowania uprawnień
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EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

9) kieruje wykonaniem
przydzielonych zadań

1) systematyzuje etapy oceny jakości wykonania przydzielonych zadań
2) kontroluje jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów
3) udziela informacji zwrotnej

10) wprowadza rozwiązania
techniczne i organizacyjne
wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy

1) rozróżnia usprawnienia techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy
2) identyfikuje obszary wymagające usprawnień
3) wskazuje rozwiązania techniczne i organizacyjne poprawiające warunki i jakość pracy
4) wskazuje czynności związane z wprowadzaniem zmian poprawiających warunki i jakość pracy
5) rozpoznaje model organizacji uczącej się

Środki i materiały dydaktyczne
Zaleca się stosowanie zestawów ćwiczeń, instrukcji do ćwiczeń, pakietów edukacyjnych dla słuchaczy, wzorów rachunków do umów oraz
przepisów prawa, w tym ustaw: Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.
Propozycje metod nauczania
Zalecane jest stosowanie wykładu online, metod audiowizualnych i wizualnych, symulacji, przypadków oraz ćwiczeń praktycznych
poprzedzonych instruktażem i pokazem z objaśnieniem.

40

Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza/uczestnika kursu
Bieżące sprawdzenie efektów kształcenia prowadzonego online powinno być prowadzone z wykorzystaniem testów/quizów oraz zadań
otwartych z możliwością przesłania do sprawdzenia. W ocenie zadań należy uwzględnić poprawność pod względem merytorycznym
i językowym oraz udzielić słuchaczowi wyczerpującej informacji zwrotnej.
Zalecane sprawdzanie efektów kształcenia realizowanego w formie praktycznej powinno odbywać się na podstawie wykonywanych przez
słuchaczy wydruków umów i list płac.
W kryteriach oceny należy uwzględnić:
 aktualizację parametrów w programie kadrowo – płacowym,
 elementy formalne umowy o pracę,
 w liście płac: okres, za który sporządzona jest lista płac, nazwiska pracowników, składniki wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodów,
łączne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika, składka na ubezpieczenie zdrowotne i należna zaliczka na podatek dochodowy
i kwota do wypłaty.
Formy organizacyjne z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy
Zajęcia powinny być prowadzone online oraz w pracowni ekonomicznej. Każdy słuchacz powinien mieć samodzielne stanowisko pracy
wyposażone w zestaw komputerowy (podłączony do drukarki) z oprogramowaniem kadrowo – płacowym.
Zalecaną formą organizacyjną pracy słuchacza jest forma indywidualna zróżnicowana.
Słuchacze będą mogli uczyć się w wybranym przez siebie czasie i tempie, dostosowując proces kształcenia do swoich możliwości oraz
upodobań. Zyskają możliwość wielokrotnego odbywania zajęć, decydowania o sposobie zapoznawania się z materiałem dydaktycznym.
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7.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Treści nauczania
Formy rozliczeń
z kontrahentami

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

1) stosuje różne formy rozliczeń
z kontrahentami

1) rozróżnia formy rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
2) rozróżnia rodzaje weksli i pojęcia z obrotu wekslowego
3) sporządza dokumenty obrotu gotówkowego i bezgotówkowego
4) oblicza koszty i przychody wynikające z wekslowych rozliczeń
z kontrahentami
5) oblicza koszty i przychody wynikające z transakcji
z kontrahentami zagranicznymi
6) oblicza odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
7) interpretuje postanowienia zawarte w dokumentach transakcji
przeterminowanych, np. w nocie odsetkowej

Rozliczenia z bankami

2) prowadzi rozliczenia z bankami

1) rozróżnia rodzaje rachunków bankowych
2) rozróżnia rodzaje kredytów bankowych
3) identyfikuje pojęcia: usługa factoringu, usługa forfaitingu, usługa
udzielenia gwarancji przez bank
4) określa operacje powodujące zmiany na rachunkach bankowych
na podstawie wyciągu bankowego
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EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
5) oblicza koszt usługi factoringu, forfaitingu i gwarancji
świadczonej przez bank
6) oblicza całkowity koszt kredytu bankowego z uwzględnieniem
różnych składników, np. odsetek prostych, odsetek
skapitalizowanych, prowizji bankowych, kosztów
manipulacyjnych
7) wybiera najkorzystniejszą ofertę kredytową na podstawie
podanych ofert kilku banków
8) oblicza kwotę dyskonta z tytułu wykupu przez bank weksla przed
terminem płatności
9) oblicza odsetki od lokat terminowych

Rozliczenia podatkowe
osób fizycznych
i jednostek
organizacyjnych nie
będących podatnikami
podatku CIT

3) prowadzi rozliczenia podatkowe osób
fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które nie są
podatnikami podatku dochodowego
od osób prawnych

1) określa kategorie ekonomiczne z zakresu finansów, np.: podatek,
opłata publiczna
2) klasyfikuje podatki w polskim systemie podatkowym według
różnych kryteriów, np. bezpośrednie i pośrednie, przychodowe,
dochodowe, majątkowe i konsumpcyjne, podatki państwowe,
samorządowe i wspólne
3) identyfikuje elementy podatków, np. podmiot, przedmiot,
podstawa opodatkowania, stawki podatku, terminy składania
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EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
deklaracji i rozliczeń, zwolnienia i ulgi w podatkach
4) sporządza dokumentację obrotu środkami trwałymi
5) oblicza amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych dla celów podatkowych
6) rejestruje dokumenty w ewidencjach podatkowych w różnych
podmiotach o różnych formach opodatkowania,
np. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w ewidencji
przychodów, w rejestrach dla celów podatku od towarów i usług,
w ewidencji przebiegu pojazdu, w ewidencji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych, w ewidencji
wyposażenia
7) ewidencjonuje remanent w podatkowej księdze przychodów
i rozchodów
8) oblicza zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
opodatkowanych w różnych formach
9) sporządza dokumenty rozliczeniowe z tytułu podatku od
towarów i usług
10) sporządza polecenia przelewów dla celów podatkowych
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EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
11) oblicza odsetki od zaległości podatkowych
12) 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
13) sporządza roczne zeznanie podatkowe dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
14) sporządza roczne zeznanie podatkowe dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej
15) rozlicza podatek akcyzowy i podatki lokalne
16) ustala okres przechowywania dokumentów podatkowych

Rozliczenia z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych

4) prowadzi rozliczenia z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych

1) identyfikuje terminy składania dokumentów i opłacania składek
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pojęcia z zakresu
ubezpieczeń społecznych, np. ubezpieczony, płatnik składek,
podstawa naliczenia składki
2) określa składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne
3) określa zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
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EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
i zdrowotnym z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
oraz prowadzenia działalności gospodarczej
4) wskazuje tytuły naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
5) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
6) sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek i osób
ubezpieczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
korekty tych dokumentów
7) sporządza miesięczne dokumenty rozliczeniowe z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych oraz korekty tych dokumentów
8) sporządza dokument płatniczy do ZUS
9) rozróżnia rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych
10) identyfikuje podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków ze
środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
11) sporządza dokumenty stanowiące podstawę do uzyskania
zasiłków, np. zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego,
zasiłku macierzyńskiego
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EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
12) sporządza dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia
uprawnień rentowych i emerytalnych

Rozliczenia podatkowe
i rozliczenia z ZUS
z zastosowaniem
technologii
informacyjnych
i systemów
komputerowych

5) prowadzi rozliczenia podatkowe
i rozliczenia z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych,
z zastosowaniem technologii
informacyjnych i systemów
komputerowych

1) prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów przy
pomocy programu finansowo-księgowego
2) prowadzi ewidencję przychodów w programie finansowoksięgowym
3) prowadzi rejestry podatku od towarów i usług w programie
finansowo-księgowym
4) sporządza dokumenty obrotu środkami trwałymi w programie
komputerowym
5) prowadzi dodatkowe ewidencje w programie finansowoksięgowym, np. ewidencję środków trwałych, ewidencję
wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdu
6) sporządza w programie finansowo-księgowym i kadrowopłacowym dokumentację rozliczeniową i płatniczą do urzędu
skarbowego
7) sporządza roczne rozliczenia podatkowe z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem
specjalistycznych aplikacji

47

EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
8) sporządza zestawy dokumentów zgłoszeniowych
i rozliczeniowych płatnika składek w programie do rozliczeń
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
9) sporządza dokument płatniczy w programie do rozliczeń
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W ramach przedmiotu powinny być kształtowane kompetencje personalne i społeczne:
EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

1) przestrzega zasad kultury i etyki
w komunikacji z innymi osobami

1) rozpoznaje formy i rodzaje komunikacji
2) identyfikuje zasady dobrej komunikacji bezpośredniej, np. zasady chronomiki, mimika twarzy,
kontakt wzrokowy, gesty, wygląd zewnętrzny, postawa ciała, dotyk, zasady proksemiki,
spójności przekazu werbalnego z niewerbalnym, techniki skutecznego słuchania
3) wskazuje bariery w komunikowaniu się
4) identyfikuje kanały przekazywania informacji w biurze, np. korespondencja papierowa
i elektroniczna, kontakt bezpośredni i rozmowy telefoniczne, kontakt niewerbalny
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
5) używa form grzecznościowych w komunikacji pisemnej i ustnej
6) rozpoznaje zasady budowania dobrych relacji międzyludzkich w pracy biurowej
7) rozpoznaje zasady etyczne w pracy biurowej, np. tajemnicy związanej z wykonywanym
zawodem i miejscem pracy, tajemnicy powiernictwa, dobra klienta, odpowiedzialności
moralnej
8) respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem
i miejscem pracy
9) wskazuje przepisy prawa związane z ochroną własności intelektualnej
10) rozpoznaje kategorie własności intelektualnej występujące w pracy biurowej, np. bazy danych,
prawa autorskie, know-how, autorskie dokumenty, znaki towarowe, licencje

2) wykazuje się kreatywnością
i otwartością na zmiany

1) rozpoznaje cechy osoby kreatywnej
2) identyfikuje czynniki wpływające na kreatywność człowieka, np. osobowość, temperament,
empatia, motywacja
3) rozpoznaje etapy cyklu życia organizacji
4) identyfikuje źródła zmian organizacyjnych
5) porządkuje etapy wprowadzania zmiany
6) wymienia przyczyny oporu wobec zmian w środowisku pracy biurowej
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
7) identyfikuje metody przezwyciężania oporu przy wprowadzaniu zmian w organizacji

3) planuje wykonanie zadania

1) wyjaśnia pojęcie planowania
2) porządkuje etapy planowania
3) formułuje cel zgodnie z koncepcją wyznaczania celów w dziedzinie planowania
4) sporządza listę kontrolną czynności niezbędnych do wykonania zadania
5) grupuje zadania według kryterium ważności i pilności
6) określa terminy wykonania zadań i rezerwy czasowe
7) szacuje budżet planowanego zadania
8) określa środki i narzędzia niezbędne do wykonania zadań

4) ponosi odpowiedzialność za
podejmowane działania

1) wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania
2) identyfikuje przyczyny i skutki zachowań ryzykownych
3) rozpoznaje przypadki naruszania norm i procedur postępowania

5) współpracuje w zespole

1) formułuje wnioski na podstawie opinii członków zespołu
2) ustala warunki współpracy
3) rozpoznaje zachowania destrukcyjne i hamujące współpracę w zespole
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
4) rozpoznaje kluczowe role w zespole
5) identyfikuje funkcje konfliktu w organizacji

6) stosuje techniki radzenia sobie ze
stresem

1) identyfikuje sytuacje wywołujące stres
2) wskazuje przyczyny sytuacji stresowych w pracy biurowej
3) rozpoznaje skutki stresu
4) rozróżnia techniki radzenia sobie ze stresem

7) aktualizuje wiedzę i doskonali
umiejętności zawodowe

1) wskazuje czynniki wpływające na rozwój zawodowy człowieka
2) rozróżnia pojęcia kwalifikacje i kompetencje zawodowe
3) identyfikuje elementy kompetencji zawodowych dla pracownika biurowego
4) rozróżnia formy i metody doskonalenia zawodowego
5) sporządza ścieżkę indywidualnej kariery zawodowej
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W ramach przedmiotu powinny być kształtowane umiejetności organizacji pracy małych zespołów:
EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

11) planuje pracę zespołu w celu
wykonania przydzielonych zadań

1) rozróżnia zadania indywidualne i zespołowe
2) systematyzuje etapy procesu planowania pracy zespołu
3) identyfikuje zadania cząstkowe
4) identyfikuje zbiory zadań cząstkowych
5) sporządza harmonogram realizacji zadania

12) dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań

1) grupuje zadania cząstkowe według kryterium kompetencji niezbędnych do ich wykonania
2) rozpoznaje kompetencje osób pracujących w zespole
3) przydziela zadania według kompetencji członków zespołu

13) kieruje wykonaniem przydzielonych
zadań

1) rozpoznaje style kierowania
2) dobiera styl kierowania do warunków i możliwości zespołu
3) wydaje dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania
4) identyfikuje czynniki motywacyjne
5) rozróżnia poziomy delegowania uprawnień
6) wskazuje korzyści z delegowania uprawnień
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EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

14) kieruje wykonaniem przydzielonych
zadań

1) systematyzuje etapy oceny jakości wykonania przydzielonych zadań
2) kontroluje jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów
3) udziela informacji zwrotnej

15) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na
poprawę warunków i jakość pracy

1) rozróżnia usprawnienia techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy
2) identyfikuje obszary wymagające usprawnień
3) wskazuje rozwiązania techniczne i organizacyjne poprawiające warunki i jakość pracy
4) wskazuje czynności związane z wprowadzaniem zmian poprawiających warunki i jakość pracy
5) rozpoznaje model organizacji uczącej się

Środki i materiały dydaktyczne
Zaleca się stosowanie zestawów ćwiczeń, instrukcji do ćwiczeń, ustaw podatkowych, pakietów edukacyjnych dla słuchaczy, kart samooceny,
karty pracy, prezentacji multimedialnych.
Propozycje metod nauczania
Zalecaną metodą jest e-wykład. Należy stosować metody audiowizualne i wizualne, symulacji oraz przypadków. Przy realizacji wykładu online
metodami i technikami aktywizującymi, prowadzący powinien być osobą motywującą, inspirującą uczestników do aktywnego udziału w procesie
kształcenia. Powinien kierować pracą grupy i moderować ją.
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W przypadku zajęć praktycznych zalecaną metodą powinny być ćwiczenia praktyczne poprzedzone pokazem z objaśnieniem.
W procesie nauczania-uczenia się należy eksponować samokształcenie i pozyskiwanie informacji z różnych źródeł: podręczników, literatury
zawodowej, pakietów edukacyjnych, poradników, internetu.
Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza/uczestnika kursu
Bieżące sprawdzenie efektów kształcenia prowadzonego online powinno być prowadzone z wykorzystaniem testów/quizów oraz zadań
otwartych z możliwością przesłania do sprawdzenia. W ocenie zadań należy uwzględnić poprawność pod względem merytorycznym
i językowym oraz udzielić słuchaczowi wyczerpującej informacji zwrotnej.
Sprawdzenie efektów kształcenia praktycznego powinno być prowadzone na podstawie wydrukowanych deklaracji JPK_VAT. W ocenie należy
uwzględnić:
 łączną wartość zakupów,
 łączną wartość sprzedaży opodatkowanej,
 kwotę podatku VAT naliczonego,
 kwotę podatku VAT należnego,
 kwotę do rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT.
Sprawdzenie efektów kształcenia praktycznego powinno być również prowadzone na podstawie wydrukowanej deklaracji zgłoszeniowej ZUS
ZUA. W ocenie należy uwzględnić:
 wprowadzenie do programu „Płatnik” danych identyfikacyjnych pracownika,
 w deklaracji ZUS ZUA: dane pracownika zgłaszanego do ubezpieczenia, kod ubezpieczenia, data powstania obowiązku w zakresie
ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego.
Sprawdzanie końcowe efektów kształcenia powinno być przeprowadzone z wykorzystaniem testu pisemnego i zadania w formie praktycznej.
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Formy organizacyjne z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy
Zaleca się prowadzenie zajęć w grupach 20-osobowych. Zapewnienie każdemu z uczestników kursu możliwości pracy na samodzielnym
stanowisku wyposażonym w zestaw komputerowy (podłączony do drukarki) z oprogramowaniem kadrowo-płacowym.
Zajęcia powinny być prowadzone również online. Uczestnicy kursu będą mogli uczyć się w określonym przez siebie czasie i tempie,
dostosowując proces kształcenia do swoich możliwości oraz upodobań. Zyskają możliwość wielokrotnego odbywania zajęć, decydowania
o sposobie zapoznawania się z materiałem oraz sposobie dokonywania jego selekcji.
7.5. Język obcy zawodowy
EKA.05.5 Język obcy zawodowy
Treści nauczania
Słownictwo związane
z wykonywaniem zadań
zawodowych.

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

1) posługuje się podstawowym
zasobem środków językowych
w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem
środków leksykalnych),
umożliwiającym realizację
czynności zawodowych
w zakresie tematów związanych:

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację
czynności zawodowych w zakresie:

a) ze stanowiskiem pracy i jego
wyposażeniem
b) z głównymi technologiami
stosowanymi w danym

a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy
b) urządzeń techniki biurowej i materiałów koniecznych do
realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych
z wykonywaniem zadań zawodowych
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EKA.05.5 Język obcy zawodowy
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

zawodzie

e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

c) z dokumentacją związaną
z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi
w danym zawodzie
Korzystanie z instrukcji
obsługi maszyn i urządzeń.

3) rozumie proste wypowiedzi ustne
artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka
obcego nowożytnego także proste
wypowiedzi pisemne w języku
obcym nowożytnym, w zakresie
umożliwiającym realizację zadań
zawodowych:

1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu
wypowiedzi lub tekstu
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
3) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
4) układa informacje w określonym porządku

a) rozumie proste wypowiedzi
ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. rozmowy,
wiadomości, komunikaty,
instrukcje lub filmy
instruktażowe, prezentacje),
artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie
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EKA.05.5 Język obcy zawodowy
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

języka
b) rozumie proste wypowiedzi
pisemne dotyczące czynności
zawodowych (np. napisy,
broszury, instrukcje obsługi,
przewodniki, dokumentację
zawodową)
Redagowanie dokumentów
związanych z zatrudnieniem.

3) samodzielnie tworzy krótkie,
proste, spójne i logiczne
wypowiedzi ustne i pisemne
w języku obcym nowożytnym,
w zakresie umożliwiającym
realizację zadań zawodowych:
a) tworzy krótkie, proste, spójne
i logiczne, wypowiedzi ustne
dotyczące czynności
zawodowych (np. polecenie,
komunikat, instrukcję)

1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami
zawodowymi
2) przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach
zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
3) wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi
adekwatnie do sytuacji

b) tworzy krótkie, proste, spójne
i logiczne wypowiedzi pisemne
dotyczące czynności
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EKA.05.5 Język obcy zawodowy
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

zawodowych (np. komunikat,
e-mail, instrukcję, wiadomość,
CV, list motywacyjny,
dokument związany
z wykonywanym zawodem –
według wzoru)
Komunikowanie się
w sprawach związanych
z zatrudnieniem, obsługą
klienta, promowaniem
produktów firmy

4) uczestniczy w rozmowie
w typowych sytuacjach
związanych z realizacją zadań
zawodowych – reaguje w języku
obcym nowożytnym w sposób
zrozumiały, adekwatnie 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 związanych
z wykonywaniem czynności
zawodowych

1) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
3) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub
nie zgadza z opiniami innych osób
4) prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami
zawodowymi
5) stosuje zwroty i formy grzecznościowe
6) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
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EKA.05.5 Język obcy zawodowy
Treści nauczania

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

b) reaguje w formie prostego
tekstu pisanego
(np. wiadomość, formularz,
e-mail, dokument związany
z wykonywanym zawodem)
w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem
czynności zawodowych
Prezentacja w języku obcym
materiałów planistycznych
i analitycznych

5) zmienia formę przekazu ustnego
lub pisemnego w języku obcym
nowożytnym w typowych
sytuacjach związanych
z wykonywaniem czynności
zawodowych

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte
w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach,
piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach
instruktażowych)
2) przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku
obcym nowożytnym
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje
sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym
nowożytnym
4) przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej
opracowany materiał, np. prezentację

Korzystanie z obcojęzycznych 6) wykorzystuje strategie służące

1) korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
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EKA.05.5 Język obcy zawodowy
Treści nauczania
zasobów Internetu

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

doskonaleniu własnych
umiejętności językowych oraz
podnoszące świadomość
językową:
a) wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem obcym nowożytnym
b) współdziała w grupie
c) korzysta ze źródeł informacji
w języku obcym nowożytnym

2) współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
3) korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym, również za
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
4) identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby
w przybliżeniu określić znaczenie słowa
6) upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane
słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

d) stosuje strategie
komunikacyjne
i kompensacyjne
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W ramach przedmiotu powinny być kształtowane kompetencje personalne i społeczne:
EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

1) przestrzega zasad kultury i etyki
w komunikacji z innymi osobami

1) rozpoznaje formy i rodzaje komunikacji
2) identyfikuje zasady dobrej komunikacji bezpośredniej, np. zasady chronomiki, mimika twarzy,
kontakt wzrokowy, gesty, wygląd zewnętrzny, postawa ciała, dotyk, zasady proksemiki,
spójności przekazu werbalnego z niewerbalnym, techniki skutecznego słuchania
3) wskazuje bariery w komunikowaniu się
4) identyfikuje kanały przekazywania informacji w biurze, np. korespondencja papierowa
i elektroniczna, kontakt bezpośredni i rozmowy telefoniczne, kontakt niewerbalny
5) używa form grzecznościowych w komunikacji pisemnej i ustnej
6) rozpoznaje zasady budowania dobrych relacji międzyludzkich w pracy biurowej
7) rozpoznaje zasady etyczne w pracy biurowej, np. tajemnicy związanej z wykonywanym
zawodem i miejscem pracy, tajemnicy powiernictwa, dobra klienta, odpowiedzialności
moralnej
8) respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem
i miejscem pracy
9) wskazuje przepisy prawa związane z ochroną własności intelektualnej
10) rozpoznaje kategorie własności intelektualnej występujące w pracy biurowej, np. bazy danych,
prawa autorskie, know-how, autorskie dokumenty, znaki towarowe, licencje
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

2) wykazuje się kreatywnością
i otwartością na zmiany

1) rozpoznaje cechy osoby kreatywnej
2) identyfikuje czynniki wpływające na kreatywność człowieka, np. osobowość, temperament,
empatia, motywacja
3) rozpoznaje etapy cyklu życia organizacji
4) identyfikuje źródła zmian organizacyjnych
5) porządkuje etapy wprowadzania zmiany
6) wymienia przyczyny oporu wobec zmian w środowisku pracy biurowej
7) identyfikuje metody przezwyciężania oporu przy wprowadzaniu zmian w organizacji

3) planuje wykonanie zadania

1) wyjaśnia pojęcie planowania
2) porządkuje etapy planowania
3) formułuje cel zgodnie z koncepcją wyznaczania celów w dziedzinie planowania
4) sporządza listę kontrolną czynności niezbędnych do wykonania zadania
5) grupuje zadania według kryterium ważności i pilności
6) określa terminy wykonania zadań i rezerwy czasowe
7) szacuje budżet planowanego zadania
8) określa środki i narzędzia niezbędne do wykonania zadań
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

4) ponosi odpowiedzialność za
podejmowane działania

1) wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania
2) identyfikuje przyczyny i skutki zachowań ryzykownych
3) rozpoznaje przypadki naruszania norm i procedur postępowania

5) współpracuje w zespole

1) formułuje wnioski na podstawie opinii członków zespołu
2) ustala warunki współpracy
3) rozpoznaje zachowania destrukcyjne i hamujące współpracę w zespole
4) rozpoznaje kluczowe role w zespole
5) identyfikuje funkcje konfliktu w organizacji

6) stosuje techniki radzenia sobie ze
stresem

1) identyfikuje sytuacje wywołujące stres
2) wskazuje przyczyny sytuacji stresowych w pracy biurowej
3) rozpoznaje skutki stresu
4) rozróżnia techniki radzenia sobie ze stresem

7) aktualizuje wiedzę i doskonali
umiejętności zawodowe

1) wskazuje czynniki wpływające na rozwój zawodowy człowieka
2) rozróżnia pojęcia kwalifikacje i kompetencje zawodowe
3) identyfikuje elementy kompetencji zawodowych dla pracownika biurowego
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EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
4) rozróżnia formy i metody doskonalenia zawodowego
5) sporządza ścieżkę indywidualnej kariery zawodowej

W ramach przedmiotu powinny być kształtowane umiejetności organizacji pracy małych zespołów:
EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:

5) planuje pracę zespołu w celu
wykonania przydzielonych
zadań

1) rozróżnia zadania indywidualne i zespołowe
2) systematyzuje etapy procesu planowania pracy zespołu
3) identyfikuje zadania cząstkowe
4) identyfikuje zbiory zadań cząstkowych
5) sporządza harmonogram realizacji zadania

6) dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań

1) grupuje zadania cząstkowe według kryterium kompetencji niezbędnych do ich wykonania
2) rozpoznaje kompetencje osób pracujących w zespole
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EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
3) przydziela zadania według kompetencji członków zespołu

7) kieruje wykonaniem
przydzielonych zadań

1) rozpoznaje style kierowania
2) dobiera styl kierowania do warunków i możliwości zespołu
3) wydaje dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania
4) identyfikuje czynniki motywacyjne
5) rozróżnia poziomy delegowania uprawnień
6) wskazuje korzyści z delegowania uprawnień

8) kieruje wykonaniem
przydzielonych zadań

1) systematyzuje etapy oceny jakości wykonania przydzielonych zadań
2) kontroluje jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów
3) udziela informacji zwrotnej

9) wprowadza rozwiązania
techniczne i organizacyjne
wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy

1) rozróżnia usprawnienia techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy
2) identyfikuje obszary wymagające usprawnień
3) wskazuje rozwiązania techniczne i organizacyjne poprawiające warunki i jakość pracy
4) wskazuje czynności związane z wprowadzaniem zmian poprawiających warunki i jakość pracy
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EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji/oczekiwane efekty kształcenia

Uczeń/słuchacz:

Uczeń/słuchacz:
5) rozpoznaje model organizacji uczącej się

Środki i materiały dydaktyczne
Zaleca się stosowanie słowników języka polskiego oraz języka angielskiego, czasopism branżowych, katalogów, filmów edukacyjnych,
prezentacji multimedialnych o tematyce zawodowej, zestawów ćwiczeń, instrukcji do ćwiczeń, pakietów edukacyjnych dla słuchaczy, kart
samooceny, kart pracy.
Propozycje metod nauczania
Zalecaną metodą jest e-wykład. Należy stosować metody audiowizualne i wizualne, symulacji oraz przypadków.
Przy realizacji wykładu online metodami i technikami aktywizującymi, prowadzący powinien być osobą motywującą, inspirującą uczestników
do aktywnego udziału w procesie kształcenia. Powinien kierować pracą grupy i moderować ją.
W kształceniu praktycznym zaleca się metodę ćwiczeń praktycznych poprzedzonych pokazem z objaśnieniem.
Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza/uczestnika kursu
Bieżące sprawdzenie efektów kształcenia prowadzonego online powinno być prowadzone z wykorzystaniem testów/quizów oraz zadań
otwartych z możliwością przesłania do sprawdzenia. W ocenie zadań należy uwzględnić poprawność pod względem merytorycznym
i językowym oraz udzielić słuchaczowi wyczerpującej informacji zwrotnej.
Sprawdzanie końcowe efektów kształcenia powinno być przeprowadzone z wykorzystaniem testu pisemnego.
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Formy organizacyjne z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy
Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni językowej i komputerowej z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej i grupowej.
Zajęcia powinny być prowadzone również online. Uczestnicy kursu będą mogli uczyć się w określonym przez siebie czasie i tempie,
dostosowując proces kształcenia do swoich możliwości oraz upodobań. Zyskają możliwość wielokrotnego odbywania zajęć, decydowania
o sposobie zapoznawania się z materiałem oraz sposobie dokonywania jego selekcji.
7.6. Praktyki zawodowe
Uczestnik kursu zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 140 godzin.
Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z zapisami Regulaminu praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. Organizowane są u pracodawców i prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych,
którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.
Zaliczenie odbywa się na podstawie karty oceny słuchacza po zakończeniu praktyki zawodowej.
Cel praktyki zawodowej
Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-placowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych.
Cele szczegółowe praktyki zawodowej
W czasie praktyki zawodowej słuchacz nabywa następujące umiejętności:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowo-płacowych,
2) prowadzi rekrutację pracowników i dokumentację osobową,
a) prowadzi proces rekrutacyjny pracowników,
b) prowadzi akta osobowe pracowników,
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c) sporządza dokumenty na wniosek pracownika,
d) prowadzi sprawy związane z wykonywaniem zadań zawodowych na podstawie umów cywilno-prawnych,
3) rozlicza inne świadczenia związane z pracą,
a) prowadzi sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi,
b) rozlicza podróże służbowe,
c) rozlicza świadczenia pozapłacowe związane z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych,
4) rozlicza wynagrodzenia:
a) rozlicza wynagrodzenia ze stosunku pracy
b) rozlicza wynagrodzenia z tytułów umów cywilnoprawnych
c) prowadzi dokumentacje placową
5) przeprowadza analizę kadrową i placową
6) prowadzi sprawy kadrowe i płacowe z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych
7) stosuje różne formy rozliczeń z kontrahentami
8) prowadzi rozliczenia z bankami
9) prowadzi rozliczenia podatkowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które nie są podatnikami podatku dochodowego od osób
prawnych
10) prowadzi rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
11) prowadzi rozliczenia podatkowe i rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z zastosowaniem technologii informacyjnych
i systemów komputerowych
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Treści kształcenia realizowane w czasie praktyki zawodowej
1. Przepisy prawa dotyczące spraw kadrowo-płacowych.
2. Rekrutacja pracowników i dokumentacja osobowa.
3. Rozliczanie świadczeń związanych z pracą.
4. Rozliczanie wynagrodzeń.
5. Prowadzenie analizy kadrowej i płacowej.
6. Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych.
7. Formy rozliczeń z kontrahentami.
8. Rozliczenia z bankami.
9. Rozliczenia podatkowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
10. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
11. Rozliczenia podatkowe i rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów
komputerowych.
8. WYKAZ NIEZBĘDNEJ LITERATURY
1. J. Śliżewska, J. Ablewicz, D. Dębski, P. Dębski. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych. Kwalifikacja EKA.05. CZĘŚĆ 1. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości. Wydawnictwo
WSiP.
2. D. Dębski, P. Dębski. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Kwalifikacja EKA.05.
CZĘŚĆ 2. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości. Wydawnictwo WSiP.
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3. W. Bukała, K. Szczęch. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do nauki zawodu. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów.
Wydawnictwo WSiP.
4. Career Paths Accouting. Taylor John, Peltier Stephen, Egis Sp. z o.o.
5. E. Nojszewska. Podstawy ekonomii. Podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo WSiP.
6. B. Padurek. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Kwalifikacja A.65. Wydawnictwo Bożena Padurek.
7. A. Szafran. Kadry i płace. Wydawnictwo Ekonomik
8. E. Kawczyńska-Kiełbasa. Rozliczanie podatków i danin publicznych. Kwalifikacja A.65. Wydawnictwo WSiP.
9. M. Meinert, W. Winnicka-Meinert – Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wydawnictwo
Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe.
9. SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest:
1) zaliczenie praktyki zawodowej;
2) zaliczenie wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych poprzez uzyskanie wymaganej do zaliczenia liczby punktów z poszczególnych
zajęć;
a) maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w kursie, wynosi 90 pkt,
b) minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania zaliczenia kursu wynosi 70 pkt.,
c) zaliczenie wszystkich obowiązujących aktywności na platformie e-learningowej.
Zaliczenie zajęć edukacyjnych może odbyć w formie pisemnej i praktycznej.
Ustala się następującą skalę punktową oraz formy zaliczenia programu nauczania kursu:
1) Efekty wspólne dla wszystkich zawodów – zaliczenie w formie testu:
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a) bezpieczeństwo i higiena pracy – 5 punktów,
b) język obcy ukierunkowany zawodowo – 5 punktów;
2) Efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji – zaliczenie w formie pisemnej i praktycznej – 80 punktów:
a) Podstawy ekonomii i statystyki – 15 pkt,
b) Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń – 32,5 pkt,
c) Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – 32,5 pkt.
Na kursie nie ocenia się zachowania.
10.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Placówka prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice
stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.
Wyposażenie placówki niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych
Pracownia ekonomiczna wyposażona w:





stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z drukarką sieciową, skanerem i projektorem
multimedialnym,
stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu
i urządzeń peryferyjnych,
pakiet programów biurowych, specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych, program kadrowy
i płacowy, program do prowadzenia rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz inne programy stosowane w wykonywaniu zadań
zawodowych,
urządzenia techniki biurowej,
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11.

materiały biurowe, wzory i formularze druków oraz dowodów księgowych,
zestaw przepisów prawa niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, podręczna biblioteczka zawodowa.
EWALUACJA PROGRAMU

Tabela weryfikacji programu pod kątem kompletności efektów kształcenia.
Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1) rozróżnia pojęcia związane
z bezpieczeństwem i higiena
pracy, ochroną przeciwpożarową,
ochroną środowiska i ergonomią

1) określa krajowe i unijne przepisy prawa dotyczące prawnej ochrony pracy, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii

2) określa regulacje wewnątrzzakładowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
3)
4)
5)
6)

przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
posługuje się pojęciami: bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa,
ochrona środowiska, ergonomia
stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych
stosuje zasady postępowania z odpadami występującymi w pracy biurowej
określa zakres ergonomii, np. stanowisk pracy, organizacji procesu pracy

2) określa zadania i uprawnienia
instytucji oraz służb działających
w zakresie ochrony pracy
i ochrony środowiska

1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
2) wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy
i ochrony środowiska

3) określa prawa i obowiązki
pracownika oraz pracodawcy

1) wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2) wymienia prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:
w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

3) rozróżnia rodzaje profilaktycznych badań lekarskich
4) rozróżnia rodzaje obligatoryjnych szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy
5) charakteryzuje system kar i konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika i pracodawcę
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
6) wskazuje obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie zapobiegania wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym
7) wyjaśnia pojęcia choroba zawodowa i wypadek przy pracy
8) rozróżnia rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

4) określa skutki oddziaływania
czynników szkodliwych,
niebezpiecznych i uciążliwych na
organizm człowieka w pracy
biurowej

1) określa zagrożenia występujące w środowisku pracy biurowej
2) rozróżnia czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy biurowej
3) rozpoznaje skutki oddziaływania czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych na

5) stosuje środki ochrony
indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań
zawodowych

1) identyfikuje środki ochrony zbiorowej
2) wskazuje środki ochrony zbiorowej zabezpieczające przed hałasem w pracy biurowej
3) określa wymagania w zakresie oświetlenia, temperatury i mikroklimatu pomieszczeń

organizm człowieka

biurowych
4) rozpoznaje środki ochrony zbiorowej i indywidualnej zapobiegające porażeniu prądem
w pracy biurowej

5) rozpoznaje środki ochrony zbiorowej i indywidualnej zapobiegające pogorszeniu wzroku
i zniekształceniu kręgosłupa
6) dobiera środki ochrony zbiorowej do rodzaju zagrożeń w pracy biurowej
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

6) organizuje stanowisko pracy
zgodnie z wymaganiami
ergonomii, przepisami oraz
zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

1) określa czynniki, które należy brać pod uwagę przy organizacji przestrzeni biurowej

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

zgodnie z wymaganiami ergonomii
2) określa wymagania ergonomii dla stanowiska pracy siedzącej i stanowiska pracy przy
komputerze

3) określa bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku pracy biurowej
4) wskazuje obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji czasu pracy pracownika
pracującego przy komputerze
5) wskazuje działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu zagrożeń na stanowisku pracy
biurowej

6) rozpoznaje sytuacje grożące pożarem podczas pracy biurowej
7) wskazuje wymagania biurowych środków technicznych i materiałów biurowych sprzyjające
ochronie środowiska

7) stosuje zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisy
prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

1) korzysta z instrukcji obsługi urządzeń technicznych podczas wykonywania zadań
zawodowych
2) wskazuje właściwe zachowania podczas wykonywania zadań zawodowych z użyciem
urządzeń biurowych podłączonych do sieci elektrycznej
3) rozróżnia znaki informacyjne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
4) rozróżnia rodzaje gaśnic ze względu na zakres ich stosowania
5) stosuje zasady postępowania na wypadek pożaru w miejscu pracy
6) stosuje zasady recyklingu zużytych części urządzeń biurowych i wyposażenia
7) identyfikuje opłaty regulowane przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska
8) omawia konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

8) udziela pierwszej pomocy
w stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego

1) opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
2) ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

u poszkodowanego
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
4) układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

5) powiadamia odpowiednie służby
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar

8) wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej
Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji
EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
1) posługuje się regułami
mikroekonomii
i makroekonomii

1) określa przedmiot badań ekonomii
2) posługuje się pojęciami z obszaru funkcjonowania gospodarki, np. mikroekonomia,
makroekonomia, prawa ekonomiczne, rynek, elastyczność popytu i podaży, system
gospodarczy, struktura rynkowa, koniunktura gospodarcza, inflacja, deflacja, bezrobocie,
system rachunków narodowych

3) interpretuje prawa rynku i działanie mechanizmu rynkowego
4) oblicza elastyczność popytu i podaży
5) rozróżnia struktury rynkowe
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

6) objaśnia decyzje, w zakresie cen i rozmiarów produkcji, producentów gospodarujących
w różnych strukturach rynkowych
7) ocenia efektywność rynku konkurencyjnego w krótkim i długim okresie
8) rozróżnia formy interwencjonizmu państwa jako regulatora gospodarki rynkowej
9) interpretuje skutki stosowania różnych instrumentów polityki gospodarczej państwa

10) rozróżnia narzędzia polityki handlowej stosowane w różnych formach współpracy
międzynarodowej rozpoznaje pojęcia związane z polityką handlową i walutową państwa,
np. bilans płatniczy i jego części, bilans handlowy, terms of trade, kursy walut, kursy
sztywne, płynne, stałe, aprecjacja, deprecjacja, dewaluacja, rewaluacja
2) charakteryzuje podmioty
gospodarcze

1) klasyfikuje przedsiębiorstwa, np. ze względu na charakter działalności, wielkość
zatrudnienia, formę własności, formę organizacyjno-prawną

2) rozróżnia formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
3) rozróżnia funkcje i przedmiot działania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych
i usługowych

4) rozróżnia rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
5) dobiera strukturę organizacyjną do rodzaju przedsiębiorstwa
6) rozróżnia pojęcia z zakresu organizacji procesu produkcji, np. elementy struktury procesu
technologicznego, cykl produkcyjny, typ produkcji, rytmiczność produkcji

7) oblicza czas trwania cyklu produkcyjnego
8) rozpoznaje podmioty i formy w obrocie towarowym
9) rozróżnia formy rynków zorganizowanych, np. giełdy towarowe, aukcje, przetargi, targi
i wystawy
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

10)rozróżnia usługi sklasyfikowane według różnych kryteriów,
np. ze względu na przeznaczenie, rodzaj nabywców, rodzaj i charakter wykonywanej pracy
rozpoznaje formy outsourcingu
3) zakłada i prowadzi działalność
gospodarczą

1)
2)
3)
4)

systematyzuje etapy przygotowania do podjęcia działalności gospodarczej
dobiera formę organizacyjno-prawną do rodzaju i zakresu działalności gospodarczej
wybiera formę opodatkowania działalności gospodarczej
przygotowuje dokumentację niezbędną do zarejestrowania i uruchomienia działalności
gospodarczej

5) rozróżnia źródła finansowania wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem
działalności gospodarczej, np.: kredyty bankowe, leasing, franchising
6) rozróżnia składniki majątku przedsiębiorstwa
7) posługuje się pojęciami: koszt, wydatek, wpływ środków pieniężnych, przychód, dochód

8) określa koszty i przychody z działalności jednostki organizacyjnej oblicza dochód jednostki
organizacyjnej
4) przeprowadza analizę
statystyczną badanej zbiorowości

1) rozpoznaje podstawowe pojęcia statystyczne, np. zbiorowość statystyczna, jednostka
statystyczna, cecha statystyczna

2)
3)
4)
5)
6)

rozpoznaje źródła pozyskiwania danych statystycznych
objaśnia sposoby zbierania danych statystycznych
grupuje dane statystyczne według określonej cechy lub kilku cech
identyfikuje podstawowe miary z zakresu analizy statystycznej
oblicza miary statystyczne, np. współczynnik natężenia, wskaźniki struktury i dynamiki,
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

miary tendencji centralnej, miary rozproszenia

7) interpretuje miary statystyczne, np. współczynnik natężenia, wskaźniki struktury i dynamiki,
miary tendencji centralnej, miary rozproszenia
8) interpretuje wyniki korelacji badanych zjawisk

9) prezentuje opracowany materiał statystyczny w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej
10)stosuje arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu do obliczeń i prezentacji materiału
statystycznego
5) przestrzega zasad archiwizowania
dokumentacji jednostki
organizacyjnej

1) klasyfikuje dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej według
różnych kryteriów
2) posługuje się pojęciami z zakresu przechowywania danych, np. archiwizacja, zbiór
archiwalny, archiwum, baza danych
3) rozróżnia rodzaje archiwów
4) wskazuje różnice między dokumentacją archiwalną a niearchiwalną
5) kwalifikuje dokumenty do kategorii archiwalnej
6) wskazuje sposoby porządkowania i kwalifikowania dokumentacji przeznaczonej do
przekazania do archiwum zakładowego
7) stosuje zasady oznaczania zbiorów archiwalnych
8) ustala okres przechowywania dokumentacji archiwalnej stosownie do jej rodzaju
9) przestrzega zasad udostępniania zbiorów archiwalnych osobom trzecim
10) wskazuje sposób postępowania z dokumentacją archiwalną po upływie terminu
przedawnienia

6) rozpoznaje właściwe normy

1) określa cele i zasady normalizacji krajowej
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:
i procedury oceny zgodności
podczas realizacji zadań
zawodowych

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

2) określa pojęcie i cechy normy
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur

EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
1) stosuje przepisy prawa dotyczące
spraw kadrowych i płacowych

1) określa sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z osobą pełnoletnią i młodocianym
2) określa zasady ustalania, wypłaty i ochrony wynagrodzenia za świadczoną pracę oraz przyznawania
pracownikowi innych świadczeń ze stosunku pracy
3) określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
4) rozpoznaje sposoby postępowania w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających ze stosunku pracy
przez pracownika i pracodawcę
5) stosuje zasady wynikające z różnych systemów rozliczania czasu pracy
6) stosuje przepisy prawa dotyczące udzielania urlopów, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego
7) omawia uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
8) stosuje przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych
9) wskazuje obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracownika
10) identyfikuje terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

2) prowadzi rekrutację pracowników
i dokumentację osobową:
a) prowadzi proces rekrutacyjny
pracowników
b) prowadzi akta osobowe
pracowników
c) sporządza dokumenty na
wniosek pracownika
d) prowadzi sprawy związane
z wykonywaniem zadań
zawodowych na podstawie
umów cywilnoprawnych

1) określa metody i etapy procesu rekrutacji pracowników
2) redaguje ogłoszenia rekrutacyjne, np. do zamieszczenia w prasie, w aplikacjach
multimedialnych
3) wybiera kandydata na pracownika na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych
4) sprawdza formalnie dokumenty kandydata na pracownika zgromadzone w związku
z ubieganiem się przez niego o zatrudnienie
5) sporządza dokumenty związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
6) kwalifikuje dokumenty pracownicze do odpowiednich części akt osobowych
7) prowadzi ewidencje i rejestry związane ze stosunkiem pracy, np. karty ewidencji czasu
pracy, karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej, rejestry wypadków przy pracy, dokumentację chorób zawodowych
8) sporządza zaświadczenia dla pracownika wynikające ze stosunku pracy,
np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia
9) interpretuje oświadczenia złożone dla celów podatkowych i zgłoszeniowych do ubezpieczeń
przez osoby wykonujące zadanie zawodowe na podstawie umów cywilnoprawnych
10) sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące wykonywania zadań zawodowych,
np. umowa o dzieło, umowa zlecenie

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

3) rozlicza inne świadczenia
związane z pracą:
a) prowadzi sprawy związane ze
świadczeniami socjalnymi
b) rozlicza podróże służbowe
c) rozlicza świadczenia
pozapłacowe związane
z używaniem samochodów
prywatnych do celów
służbowych

1) wskazuje przepisy prawa obowiązujące pracodawcę w zakresie świadczeń socjalnych,
np. w zakresie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
w zakresie zasad wypłacania świadczeń urlopowych
2) oblicza odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3) określa sposoby wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
4) sporządza polecenie wyjazdu służbowego
5) rozlicza rachunki kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych
6) sporządza umowę o użyczenie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów
służbowych
7) oblicza kwotę zwrotu kosztów używania przez pracownika pojazdów niebędących
własnością pracodawcy

4) rozlicza wynagrodzenia:
a) rozlicza wynagrodzenia ze
stosunku pracy
b) rozlicza wynagrodzenia
z tytułu umów
cywilnoprawnych
c) prowadzi dokumentację
płacową

1)
2)
3)
4)

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

identyfikuje systemy wynagradzania pracowników
rozpoznaje składniki wynagrodzenia brutto
oblicza wynagrodzenie zasadnicze według różnych systemów wynagradzania
oblicza obowiązkowe i dobrowolne dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz
ekwiwalenty, np. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze
nocnej, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę, ekwiwalent za pranie odzieży
roboczej
5) oblicza wynagrodzenie za czas nieprzepracowany, np. za czas niezdolności do pracy
z powodu choroby, za czas płatnego urlopu
6) oblicza obligatoryjne obciążenia składkowo- podatkowe przychodów ze stosunku pracy
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

7) oblicza obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia z tytułów cywilnoprawnych
i administracyjnoprawnych, np. potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne, zaległości
podatkowe
8) określa fakultatywne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
9) sporządza listy płac i imienne karty wynagrodzeń pracowników
10) oblicza na podstawie złożonych oświadczeń obligatoryjne i dobrowolne obciążenia
składkowo- podatkowe przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych
11) przygotowuje rachunki do umów cywilnoprawnych
5) przeprowadza analizę kadrową
i płacową

1) określa wskaźniki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy zatrudnienia
2) oblicza wskaźniki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy zatrudnienia,
np. płynności kadr, stanu zatrudnienia, wydajności pracy, dynamiki zatrudnienia, struktury
zatrudnienia
3) rozpoznaje wskaźniki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy wynagrodzeń
4) oblicza wskaźniki do przeprowadzenia analizy wynagrodzeń, np. przeciętne wynagrodzenie
w danym okresie, wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w badanych okresach, wskaźniki
efektywności wynagrodzeń, wskaźniki produktywności wynagrodzeń, wskaźniki
rentowności wynagrodzeń
5) interpretuje obliczone wskaźniki zatrudnienia
6) interpretuje obliczone wskaźniki wynagrodzeń

6) prowadzi sprawy kadrowe
i płacowe z zastosowaniem
technologii informacyjnych
i systemów komputerowych

1) przygotowuje dokumentację osobową w edytorze tekstu
2) przygotowuje korespondencję pracowniczą w edytorze tekstu, np. zaświadczenia
o zatrudnieniu i zaświadczenia o dochodach
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

3) prezentuje dane z obszaru kadrowego i płacowego w formie tabel i wykresów w arkuszu
kalkulacyjnym i edytorze tekstu
4) oblicza w arkuszu kalkulacyjnym wskaźniki wykorzystywane do analizy zatrudnienia
i wynagrodzeń
5) sporządza dokumenty kadrowe w programie kadrowo-płacowym, np. kwestionariusz
osobowy, umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwo pracy
6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych z wykorzystaniem
programu kadrowo-płacowego, np. sporządza listy płac, przygotowuje rachunki do umów
cywilnoprawnych, sporządza imienne karty wynagrodzeń pracowników, sporządza karty
ewidencji czasu pracy
EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
1) stosuje różne formy rozliczeń
z kontrahentami

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

rozróżnia formy rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
rozróżnia rodzaje weksli i pojęcia z obrotu wekslowego
sporządza dokumenty obrotu gotówkowego i bezgotówkowego
oblicza koszty i przychody wynikające z wekslowych rozliczeń z kontrahentami
oblicza koszty i przychody wynikające z transakcji z kontrahentami zagranicznymi
oblicza odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
interpretuje postanowienia zawarte w dokumentach transakcji przeterminowanych,
np. w nocie odsetkowej

2) prowadzi rozliczenia z bankami

1) rozróżnia rodzaje rachunków bankowych
2) rozróżnia rodzaje kredytów bankowych
3) identyfikuje pojęcia: usługa factoringu, usługa forfaitingu, usługa udzielenia gwarancji
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

przez bank
4) określa operacje powodujące zmiany na rachunkach bankowych na podstawie wyciągu
bankowego
5) oblicza koszt usługi factoringu, forfaitingu i gwarancji świadczonej przez bank
6) oblicza całkowity koszt kredytu bankowego z uwzględnieniem różnych składników,
np. odsetek prostych, odsetek skapitalizowanych, prowizji bankowych, kosztów
manipulacyjnych
7) wybiera najkorzystniejszą ofertę kredytową na podstawie podanych ofert kilku banków
8) oblicza kwotę dyskonta z tytułu wykupu przez bank weksla przed terminem płatności
9) oblicza odsetki od lokat terminowych
3) prowadzi rozliczenia podatkowe
osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które nie są
podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych

1) określa kategorie ekonomiczne z zakresu finansów, np.: podatek, opłata publiczna
2) klasyfikuje podatki w polskim systemie podatkowym według różnych kryteriów,
np. bezpośrednie i pośrednie, przychodowe, dochodowe, majątkowe i konsumpcyjne,
podatki państwowe, samorządowe i wspólne
3) identyfikuje elementy podatków, np. podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki
podatku, terminy składania deklaracji i rozliczeń, zwolnienia i ulgi w podatkach
4) sporządza dokumentację obrotu środkami trwałymi
5) oblicza amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla celów
podatkowych
6) rejestruje dokumenty w ewidencjach podatkowych w różnych podmiotach o różnych
formach opodatkowania, np. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w ewidencji
przychodów, w rejestrach dla celów podatku od towarów i usług, w ewidencji przebiegu
pojazdu, w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

w ewidencji wyposażenia
7) ewidencjonuje remanent w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
8) oblicza zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą opodatkowanych w różnych formach
9) sporządza dokumenty rozliczeniowe z tytułu podatku od towarów i usług
10) sporządza polecenia przelewów dla celów podatkowych
11) oblicza odsetki od zaległości podatkowych
12) 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
13) sporządza roczne zeznanie podatkowe dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą
14) sporządza roczne zeznanie podatkowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej
15) rozlicza podatek akcyzowy i podatki lokalne
16) ustala okres przechowywania dokumentów podatkowych
4) prowadzi rozliczenia z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych

1) identyfikuje terminy składania dokumentów i opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych,
np. ubezpieczony, płatnik składek, podstawa naliczenia składki
2) określa składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
3) określa zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umów
o pracę i umów cywilnoprawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

4) wskazuje tytuły naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
5) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
6) sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek i osób ubezpieczonych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz korekty tych dokumentów
7) sporządza miesięczne dokumenty rozliczeniowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz
korekty tych dokumentów
8) sporządza dokument płatniczy do ZUS
9) rozróżnia rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych
10) identyfikuje podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków ze środków Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
11) sporządza dokumenty stanowiące podstawę do uzyskania zasiłków, np. zasiłku
chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego
12) sporządza dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia uprawnień rentowych
i emerytalnych
5) prowadzi rozliczenia podatkowe
i rozliczenia z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych,
z zastosowaniem technologii
informacyjnych i systemów
komputerowych

1) prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów przy pomocy programu finansowoksięgowego
2) prowadzi ewidencję przychodów w programie finansowo-księgowym
3) prowadzi rejestry podatku od towarów i usług w programie finansowo-księgowym
4) sporządza dokumenty obrotu środkami trwałymi w programie komputerowym
5) prowadzi dodatkowe ewidencje w programie finansowo-księgowym, np. ewidencję środków
trwałych, ewidencję wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdu
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

6) sporządza w programie finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym dokumentację
rozliczeniową i płatniczą do urzędu skarbowego
7) sporządza roczne rozliczenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z wykorzystaniem specjalistycznych aplikacji
8) sporządza zestawy dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych płatnika składek
w programie do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
9) sporządza dokument płatniczy w programie do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych
EKA.05.5. Język obcy zawodowy
1) posługuje się podstawowym
zasobem środków językowych
w języku obcym nowożytnym
(ze szczególnym
uwzględnieniem środków
leksykalnych ) umożliwiającym
realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów
związanych:

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w
zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy
b) urządzeń techniki biurowej i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań
zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

a) ze stanowiskiem pracy i jego
wyposażeniem
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

b) z głównymi technologiami
stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną
z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi
w danym zawodzie
2) rozumie proste wypowiedzi ustne
artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka
obcego nowożytnego także proste
wypowiedzi pisemne w języku
obcym nowożytnym, w zakresie
umożliwiającym realizację zadań
zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi
ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. rozmowy,
wiadomości, komunikaty,

1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
3) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
4) układa informacje w określonym porządku
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

instrukcje lub filmy
instruktażowe, prezentacje),
artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie
języka
b) rozumie proste wypowiedzi
pisemne dotyczące czynności
zawodowych (np. napisy,
broszury, instrukcje obsługi,
przewodniki, dokumentację
zawodową)
3) samodzielnie tworzy krótkie,
proste, spójne i logiczne
wypowiedzi ustne i pisemne
w języku obcym nowożytnym,
w zakresie umożliwiającym
realizację zadań zawodowych:
a) tworzy krótkie, proste, spójne
i logiczne, wypowiedzi ustne
dotyczące czynności
zawodowych (np. polecenie,

1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
2) przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji,
wskazówek, określa zasady)
3) wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

komunikat, instrukcję)
b) tworzy krótkie, proste, spójne
i logiczne wypowiedzi pisemne
dotyczące czynności
zawodowych
(np. komunikat,
e-mail, instrukcję, wiadomość,
CV, list motywacyjny,
dokument związany
z wykonywanym zawodem –
według wzoru)
4) uczestniczy w rozmowie
w typowych sytuacjach
związanych z realizacją zadań
zawodowych – reaguje w języku
obcym nowożytnym w sposób
zrozumiały, adekwatnie 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 związanych

1) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
3) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami
innych osób
4) prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi
5) stosuje zwroty i formy grzecznościowe
6) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

z wykonywaniem czynności
zawodowych
b) reaguje w formie prostego
tekstu pisanego (np.
wiadomość, formularz,
e-mail, dokument związany
z wykonywanym zawodem)
w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem
czynności zawodowych
5) zmienia formę przekazu ustnego
lub pisemnego w języku obcym
nowożytnym w typowych
sytuacjach związanych
z wykonywaniem czynności
zawodowych

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych
(np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach
instruktażowych)
2) przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub
tym języku obcym nowożytnym
4) przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał,
np. prezentację
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

6) wykorzystuje strategie służące
doskonaleniu własnych
umiejętności językowych oraz
podnoszące świadomość
językową:
a) wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem obcym nowożytnym
b) współdziała w grupie
c) korzysta ze źródeł informacji
w języku obcym nowożytnym
d) stosuje strategie
komunikacyjne
i kompensacyjne

1) korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
2) współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
3) korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym, również za pomocą technologii
informacyjno-komunikacyjnych
4) identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
6) upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje
opis, środki niewerbalne

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
1) przestrzega zasad kultury i etyki
w komunikacji z innymi osobami

1) rozpoznaje formy i rodzaje komunikacji
2) identyfikuje zasady dobrej komunikacji bezpośredniej, np. zasady chronomiki, mimika
twarzy, kontakt wzrokowy, gesty, wygląd zewnętrzny, postawa ciała, dotyk, zasady
proksemiki, spójności przekazu werbalnego z niewerbalnym, techniki skutecznego słuchania
3) wskazuje bariery w komunikowaniu się
4) identyfikuje kanały przekazywania informacji w biurze, np. korespondencja papierowa
i elektroniczna, kontakt bezpośredni i rozmowy telefoniczne, kontakt niewerbalny
5) używa form grzecznościowych w komunikacji pisemnej i ustnej
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

6) rozpoznaje zasady budowania dobrych relacji międzyludzkich w pracy biurowej
7) rozpoznaje zasady etyczne w pracy biurowej, np. tajemnicy związanej z wykonywanym
zawodem i miejscem pracy, tajemnicy powiernictwa, dobra klienta, odpowiedzialności
moralnej
8) respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem
i miejscem pracy
9) wskazuje przepisy prawa związane z ochroną własności intelektualnej
10) rozpoznaje kategorie własności intelektualnej występujące w pracy biurowej, np. bazy
danych, prawa autorskie, know-how, autorskie dokumenty, znaki towarowe, licencje
2) wykazuje się kreatywnością
i otwartością na zmiany

1) rozpoznaje cechy osoby kreatywnej
2) identyfikuje czynniki wpływające na kreatywność człowieka, np. osobowość, temperament,
empatia, motywacja
3) rozpoznaje etapy cyklu życia organizacji
4) identyfikuje źródła zmian organizacyjnych
5) porządkuje etapy wprowadzania zmiany
6) wymienia przyczyny oporu wobec zmian w środowisku pracy biurowej
7) identyfikuje metody przezwyciężania oporu przy wprowadzaniu zmian w organizacji

3) planuje wykonanie zadania

1) wyjaśnia pojęcie planowania
2) porządkuje etapy planowania
3) formułuje cel zgodnie z koncepcją wyznaczania celów w dziedzinie planowania
4) sporządza listę kontrolną czynności niezbędnych do wykonania zadania
5) grupuje zadania według kryterium ważności i pilności
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

6) określa terminy wykonania zadań i rezerwy czasowe
7) szacuje budżet planowanego zadania
8) określa środki i narzędzia niezbędne do wykonania zadań
4) ponosi odpowiedzialność za
podejmowane działania

1) wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania
2) identyfikuje przyczyny i skutki zachowań ryzykownych
3) rozpoznaje przypadki naruszania norm i procedur postępowania

5) współpracuje w zespole

1) formułuje wnioski na podstawie opinii członków zespołu
2) ustala warunki współpracy
3) rozpoznaje zachowania destrukcyjne i hamujące współpracę w zespole
4) rozpoznaje kluczowe role w zespole
5) identyfikuje funkcje konfliktu w organizacji

6) stosuje techniki radzenia sobie ze
stresem

1) identyfikuje sytuacje wywołujące stres
2) wskazuje przyczyny sytuacji stresowych w pracy biurowej
3) rozpoznaje skutki stresu
4) rozróżnia techniki radzenia sobie ze stresem

7) aktualizuje wiedzę i doskonali
umiejętności zawodowe

1) wskazuje czynniki wpływające na rozwój zawodowy człowieka
2) rozróżnia pojęcia kwalifikacje i kompetencje zawodowe
3) identyfikuje elementy kompetencji zawodowych dla pracownika biurowego
4) rozróżnia formy i metody doskonalenia zawodowego
5) sporządza ścieżkę indywidualnej kariery zawodowej
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
1) planuje pracę zespołu w celu
wykonania przydzielonych zadań

1) rozróżnia zadania indywidualne i zespołowe
2) systematyzuje etapy procesu planowania pracy zespołu
3) identyfikuje zadania cząstkowe
4) identyfikuje zbiory zadań cząstkowych
5) sporządza harmonogram realizacji zadania

2) dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań

1) grupuje zadania cząstkowe według kryterium kompetencji niezbędnych do ich wykonania
2) rozpoznaje kompetencje osób pracujących w zespole
3) przydziela zadania według kompetencji członków zespołu

3) kieruje wykonaniem
przydzielonych zadań

1) rozpoznaje style kierowania
2) dobiera styl kierowania do warunków i możliwości zespołu
3) wydaje dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania
4) identyfikuje czynniki motywacyjne
5) rozróżnia poziomy delegowania uprawnień
6) wskazuje korzyści z delegowania uprawnień

4) kieruje wykonaniem
przydzielonych zadań

1) systematyzuje etapy oceny jakości wykonania przydzielonych zadań
2) kontroluje jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów
3) udziela informacji zwrotnej

5) wprowadza rozwiązania
techniczne i organizacyjne

1) rozróżnia usprawnienia techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
i jakość pracy
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
Efekty kształcenia. Słuchacz:
wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy

Kryteria weryfikacji. Słuchacz:

Zawartość
opracowanego
programu
zajęć/tematyki
zajęć

2) identyfikuje obszary wymagające usprawnień
3) wskazuje rozwiązania techniczne i organizacyjne poprawiające warunki i jakość pracy
4) wskazuje czynności związane z wprowadzaniem zmian poprawiających warunki i jakość
pracy
5) rozpoznaje model organizacji uczącej się
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