Przedmiotowy system oceniania przedmiotów ekonomicznych został opracowany na
podstawie WSO i obejmuje:
1. Cele:
1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich osiągnięć edukacyjnych w odniesieniu do treści nauczania i celów szczegółowych zawartych w
podstawie programowej i programie nauczania oraz standardów egzaminacyjnych
2. Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji o postępach ucznia, problemach związanych z przyswajaniem wiedzy oraz stopniu nabytych
umiejętności.

2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych modułów i przedmiotów
M1
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GOSPODAROWANIE NA RYNKU ZASOBÓW, DÓBR I USŁUG.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(1)1 omówić cechy gospodarki rynkowej;
PDG(1)2 rozróżnić pojęcia: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
PDG(1)3 określić formy własności organizacji;
PDG(1)4 sklasyfikować przedsiębiorstwa według różnych kryteriów;
PDG(1)5 scharakteryzować podmioty gospodarki rynkowej;
PDG(1)6 scharakteryzować problem samodzielności, samofinansowania i
samorządności w podmiotach gospodarki rynkowej;
PDG(1)8 wyjaśnić cele ,funkcje i znaczenie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej;
PDG(1)9 rozróżnić rodzaje decyzji produkcyjnych przy zastosowaniu kryterium
produkcyjnego;
PDG(1)11 wskazać współzależności działających na rynku podmiotów gospodarczych;
PDG(1)12 scharakteryzować pojęcie konkurencji i wyjaśnić jej znaczenie w gospodarce
rynkowej;
PDG(1)13 wskazać korzyści i zagrożenia gospodarowania w różnych strukturach
rynkowych;
PDG(1)14 scharakteryzować krajowy, wewnątrzwspólnotowy i zagraniczny obrót
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Materiał kształcenia
 Wybór i koszt alternatywny.
 Ekonomia, makroekonomia i mikroekonomia;
 Ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna.
 Systemy ekonomiczne.
 Rola państwa w gospodarce rynkowej.
 Obieg okrężny produktu i dochodu. Dochody, wydatki, płatności
transferowe.
 Mechanizm funkcjonowania rynku. Skutki zachwiania równowagi
rynkowej.
 Elastyczność popytu i podaży.
 Mierzenie efektów działalności gospodarczej państwa.
 Bezrobocie i inflacja.
 Polityka fiskalna państwa.
 Pieniądz i polityka monetarna państwa.
 Ekonomia gospodarki otwartej.

towarowy;
PDG(1)16 określić czynniki zagrożeń i szans przedsiębiorstw funkcjonujących w
warunkach gospodarki rynkowej;
PDG(5)3 omówić warunki gospodarowania producenta na rynku konkurencji doskonałej
i niedoskonałej;
PKZ(A.m)(1)1 określić zakres zagadnień makroekonomii i mikroekonomii;
PKZ(A.m)(1)2 wskazać różnicę pomiędzy podejściem stosowanym w ekonomii
pozytywnej i ekonomii normatywnej;
PKZ(A.m)(1)3 wyjaśnić cechy charakterystyczne potrzeb, dóbr i zasobów;
PKZ(A.m)(1)4 uzasadnić konieczność dokonywania wyborów posługując się fachowym
słownictwem ekonomicznym;
PKZ(A.m)(1)5 obliczyć koszt alternatywny;
PKZ(A.m)(1)6 wyjaśnić zagadnienie rzadkości a możliwości produkcyjne;
PKZ(A.m)(1)7 rozróżnić pojęcia: rynek, popyt, podaż, elastyczność popytu i podaży;
PKZ(A.m)(1)8 scharakteryzować rynek, wskazać jego elementy i funkcje;
PKZ(A.m)(1)9 omówić czynniki kształtujące popyt i podaż;
PKZ(A.m)(1)10 zinterpretować prawo popytu i podaży oraz wyjaśnić równowagę
rynkową;
PKZ(A.m)(1)11 przedstawić graficznie krzywą popytu i podaży oraz punkt równowagi
rynkowej;
PKZ(A.m)(1)12 analizować skutki zmian popytu i podaży dla punktu równowagi
rynkowej;
PKZ(A.m)(1)13 wskazać skutki niezachowania równowagi gospodarczej;
PKZ(A.m)(1)14 scharakteryzować czynniki wpływające na elastyczność popytu i
podaży;
PKZ(A.m)(1)15 wskazać metody mierzenia elastyczności popytu i podaży;
PKZ(A.m)(1)16 obliczyć różne współczynniki elastyczności popytu i podaży;
PKZ(A.m)(1)17 zinterpretować obliczone współczynniki elastyczności popytu i podaży;
PKZ(A.m)(1)18 wyjaśnić pojęcia: konsument, przedsiębiorca, producent;
PKZ(A.m)(1)19 scharakteryzować determinanty teorii zachowania się konsumenta i
producenta na rynku;
PKZ(A.m)(1)20 określić rolę ceny w gospodarce rynkowej;
PKZ(A.m)(1)21 określić krzywą obojętności;
PKZ(A.m)(1)22 dokonać analizy mapy krzywych obojętności i odczytać z niej najwyższą
użyteczność całkowitą;
PKZ(A.m)(1)23. określić znaczenie ceny równowagi rynkowej;
PKZ(A.m)(1)24 uzasadnić wpływ efektu substytucyjnego i dochodowego na
przesunięcia linii budżetowej;
PKZ(A.m)(1)25 przedstawić graficznie krzywą użyteczności całkowitej i krańcowej;
PKZ(A.m)(1)26 obliczyć użyteczność całkowitą i krańcową;
PKZ(A.m)(1)27 przedstawić graficznie i zanalizować prawo malejącej krańcowej stopy
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 Krajowy i zagraniczny obrót towarowy.
 Proces podejmowania decyzji konsumenta.
 Formy własności organizacji. Podmioty gospodarki rynkowej.
 Decyzje na rynku producenta.
 Klasyfikacja i funkcje kosztów produkcji w ujęciu ekonomicznym.
 Koszty przeciętne a koszty krańcowe produkcji.
 Koszty przeciętne a produkcja przeciętna.
 Produkcja w długim okresie czasu.
 Modele konkurencji.
 Gospodarowanie w różnych strukturach rynkowych konkurencji
niedoskonałej.
 Gospodarowanie w warunkach konkurencji doskonałej.
 Rynek kapitałowy i jego instrumenty.

substytucji;
PKZ(A.m)(1)28 wyjaśnić pojęcia: produkt, inwestycje, oszczędności, inflacja, bezrobocie,
równowaga zewnętrzna;
PKZ(A.m)(1)29 omówić i obliczyć miary efektywności gospodarowania w państwie;
PKZ(A.m)(1)30 omówić mechanizmy regulacji państwowej gospodarki;
PKZ(A.m)(1)31 scharakteryzować obieg okrężny pieniądza i produktu;
PKZ(A.m)(1)32 wskazać sposoby rozwiązywania problemu niedoboru w różnych
sytuacjach;
PKZ(A.m)(1)33 wskazać korzyści i zagrożenia płynące z polityki otwartego rynku;
A.35.1(2)11 omówić instytucje i instrumenty rynku kapitałowego;
A.35.1(2)19 omówić instrumenty polityki fiskalnej i monetarnej;
A.35.1(2)20 uzasadnić wpływ różnych instrumentów polityki fiskalnej na zachowania na
rynku;
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI EKONOMICZNYMI.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(1)11 stosować pojęcia z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska i ergonomii;
BHP(1)12 omówić system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w jednostce
organizacyjnej;
BHP(3)6 opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
w różnych jednostkach organizacyjnych;
BHP(3)7 analizować koszty bezpieczeństwa i higieny pracy obciążające pracodawcę
związane z nieodpowiednimi warunkami środowiska pracy;
BHP(3)8 opracować model zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy w
przedsiębiorstwie;
BHP(6)6 określić zagrożenia dla zdrowia i życia oraz mienia i środowiska wynikające z
niestosowania przepisów związanych z zachowaniem środków ostrożności w związku z
występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy biurowej;
BHP(10)2 zapobiegać stanom zagrożenia życia i zdrowia w miejscu pracy;
PDG(1)7 określić znaczenie zasobów produkcyjnych , finansowych, ludzkich oraz
rodzaju i rozmiarów produkcji dla dobrej kondycji jednostki organizacyjnej;
PDG(11)1 rozróżnić pojęcia: koszty uzyskania, przychód, dochód, zarządzanie,
controlling, strategia, strategia przedsiębiorstwa, strategia zarządzania;
PDG(11)11 określić istotę, cele i funkcje zarządzania;
PDG(11)12 scharakteryzować style zarządzania i kierowania;
PDG(11)13 scharakteryzować współczesne modele i metody zarządzania;
PDG(11)14 omówić etapy zarządzania;
PDG(11)15 scharakteryzować strategie zarządzania;
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Materiał kształcenia
 Pojęcie, cele zarządzania.
 Funkcje zarządzania.
 Kompetencje menedżerskie.
 Style zarządzania.
 Model, cele, typy i zasoby organizacji.
 Otoczenie organizacji.
 Modele i metody zarządzania.
 Pojęcie, elementy i rodzaje strategii zarządzania.
 Miejsce i zakres controllingu w systemie zarządzania.
 Kierowanie pracą zespołu. Style kierowania.
 Narzędzia pracy zespołu.
 Istota i cechy planowania.
 Rola planowania w zarządzaniu organizacją.
 Klasyfikacja planów według różnych kryteriów.
 Proces planowania – etapy i powiązania planów.
 Zasady, metody i techniki planowania.
 Podstawowe pojęcia i zakres statystyki.
 Badania statystyczne.
 Opracowanie danych statystycznych.
 Podstawowe miary statystyczne i ich wykorzystanie w analizie statystycznej.
 Prezentacja danych statystycznych.
 System zarządzania BHP w przedsiębiorstwie.

PDG(11)16 wskazać związki pomiędzy strategiami zarządzania a zasobami i efektami
ekonomicznymi przedsiębiorstwa;
PKZ(A.m)(8)1 zinterpretować pojęcia: statystyka, przedmiot statystyki, zbiorowość
statystyczna, jednostka statystyczna, cecha oraz warianty cech statystycznych;
PKZ(A.m)(8)2 wyjaśnić miejsce statystyki w systemie informacji i systemie decyzyjnym;
PKZ(A.m)(8)3 dokonać podziału cech statystycznych;
PKZ(A.m)(8)4 scharakteryzować warianty cech;
PKZ(A.m)(8)5 wymienić kryteria określania jednostki statystycznej;
PKZ(A.m)(8)6 określić źródła pozyskiwania danych statystycznych;
PKZ(A.m)(8)7 uporządkować dane statystyczne według określonego kryterium;
PKZ(A.m)(8)8 opracować raport wspomagający podejmowanie decyzji ekonomicznych;
PKZ(A.m)(9)1 rozróżnić rodzaje badań statystycznych;
PKZ(A.m)(9)2 scharakteryzować etapy badania statystycznego;
PKZ(A.m)(9)3 dobrać rodzaj badania statystycznego do potrzeb informacyjnych
jednostki organizacyjnej;
PKZ(A.m)(9)4 dobrać optymalne metody badania statystycznego do rodzaju
prowadzonego badania statystycznego;
PKZ(A.m)(9)5 wymienić rodzaje błędów spotykanych w badaniach statystycznych;
PKZ(A.m)(9)6 omówić skutki przeprowadzenia badania statystycznego z błędami;
PKZ(A.m)(9)7 ocenić przydatność badań statystycznych w prowadzeniu działalności;
PKZ(A.m)(9)8 wykonać proste badanie statystyczne;
PKZ(A.m)(10)1 dobrać źródło pozyskania danych do rodzaju i przedmiotu
prowadzonego badania statystycznego;
PKZ(A.m)(10)2 zgromadzić dane z publikowanych źródeł informacji;
PKZ(A.m)(10)3 zgromadzić dane z własnego badania statystycznego;
PKZ(A.m)(10)4 wykorzystać dokumentację jednostki organizacyjnej do zgromadzenia
danych tej zbiorowości;
PKZ(A.m)(10)5 wyselekcjonować istotne informacje do potrzeb informacyjnych
prowadzonego badania;
PKZ(A.m)(10)6 przygotować narzędzia do zbierania danych statystycznych w
planowanym badaniu statystycznym;
PKZ(A.m)(11)1 sklasyfikować miary statystyczne;
PKZ(A.m)(11)2 rozróżnić podane miary statystyczne na podstawie ich opisu
interpretacyjnego;
PKZ(A.m)(11)3 obliczyć i zinterpretować klasyczne i pozycyjne miary tendencji
centralnej;
PKZ(A.m)(11)4 dobrać dane do wyliczenia podanych miar statystycznych;
PKZ(A.m)(11)5 wnioskować na podstawie obliczonych miar statystycznych;
PKZ(A.m)(12)1 określić cel prowadzenia analizy statystycznej;
PKZ(A.m)(12)2 określić rolę analizy statystycznej w procesie podejmowania decyzji;
PKZ(A.m)(12)3 dokonać podziału stosowanych w analizie statystycznej parametrów
opisowych’;
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PKZ(A.m)(12)4 wymienić rodzaje analiz statystycznych;
PKZ(A.m)(12)5 obliczyć i zinterpretować wskaźniki natężenia zjawisk;
PKZ(A.m)(12)6 dokonać analizy struktury badanej zbiorowości;
PKZ(A.m)(12)7 obliczyć i zinterpretować wskaźniki dynamiki zjawisk ekonomicznofinansowych;
PKZ(A.m)(12)8 zinterpretować średnie tempo zmian;
PKZ(A.m)(12)9 obliczyć i zinterpretować podstawowe miary dyspersji;
PKZ(A.m)(12)10 przeprowadzić analizę opisową badanego zjawiska na podstawie
obliczonych miar i wskaźników;
PKZ(A.m)(12)11 wnioskować w celach decyzyjnych na podstawie przeprowadzonej
analizy wyliczonych wskaźników;
PKZ(A.m)(13)1 dokonać kontroli materiału statystycznego;
PKZ(A.m)(13)2 omówić zasady grupowania materiału statystycznego;
PKZ(A.m)(13)3 dobrać metodę grupowania materiału statystycznego do przedmiotu
prowadzonego badania;
PKZ(A.m)(13)4 pogrupować i zliczyć materiał statystyczny z zastosowaniem różnych
technik;
PKZ(A.m)(13)5 omówić metody prezentacji danych statystycznych;
PKZ(A.m)(13)6 dobrać formę prezentacji danych do rodzaju danych statystycznych;
PKZ(A.m)(13)7 dobrać formę prezentacji danych do wyników badań statystycznych;
PKZ(A.m)(13)8 zaprezentować opracowane dane i wyniki badania statystycznego;
A.35.1(5)1 wyjaśnić pojęcia: zarządzanie marketingowe, wizja przedsiębiorstwa, misja
firmy;
A.35.1(5)2 określić wizję strategiczną i misję firmy;
;A.35.3(1)1 określić pojęcia: planowanie, przedmiot planowania, podmiot planowania,
prognozowanie;
A.35.3(1)2 wymienić i scharakteryzować przesłanki determinujące konieczność
planowania;
A.35.3(1)3 określić rolę planowania w zarządzaniu jednostką organizacyjną;
A.35.3(1)4 wskazać główne cele planowania;
A.35.3(1)5 scharakteryzować cechy dobrego planu;
A.35.3(1)6 dokonać podziału planów w oparciu o różne kryteria (przedmiotowe i
podmiotowe);
A.35.3(1)7 wyjaśnić znaczenie powiązań pomiędzy różnymi rodzajami planów;
A.35.3(1)8 określić etapy procesu planowania;
A.35.3(2)1 wymienić podstawowe zasady planowania;
A.35.3(2)2 scharakteryzować podstawowe zasady planowania;
A.35.3(2)3 wymienić podstawowe metody i techniki planowania oraz prognozowania;
A.35.3(2)4 scharakteryzować podstawowe metody i techniki planowania oraz
prognozowania;
KPS(2)1 planować działania niekonwencjonalne;
KPS(3)1 wyjaśnić pojęcie odpowiedzialność za powierzone zadania;
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KPS(3)2 dokonać analizy przypadków działań niezgodnych z zasadami;
KPS(3)3 przewidywać prawdopodobieństwo sukcesu i niepowodzenia w podejmowaniu
działań;
KPS (4)1 wyjaśnić czym jest zmiana w środowisku pracy;
KPS(8)1 wyjaśnić mechanizmy podejmowania decyzji;
OMZ(3)1określić zasady kierowania pracą zespołu;
OMZ(3)4 stosować wybrane teorie przywództwa sytuacyjnego;
OMZ(5)1 identyfikować potrzeby w zakresie wprowadzania nowych innowacyjnych
rozwiązań w pracy biurowej;
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STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PDG(2)9 zidentyfikować akty prawne z zakresu podatków i ubezpieczeń;
PDG(2)10 określić konstrukcję ustaw podatkowych;
PDG(2)11 zdefiniować pojęcie i funkcje podatku;
PDG(2)12 zidentyfikować podatki kosztowe i opłaty;
PDG(2)13 wyjaśnić pojęcia podatki bezpośrednie i pośrednie;
PDG(2)14 sklasyfikować podatki bezpośrednie i pośrednie;
PDG(2)15 analizować i interpretować zapisy ustaw podatkowych;
PDG(2)16 określić źródła powstawania obowiązku podatkowego;
PDG(2)17 scharakteryzować system opodatkowania przedsiębiorców;
PDG(2)20 określić obowiązki i prawa przedsiębiorcy w zakresie prawa podatkowego;
PDG(2)21 wyjaśnić odpowiedzialność majątkową za zobowiązania podatkowe;
PDG(2)22 określić zakres działania prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
A.35.1(1)1wyjaśnić podstawowe pojęcia prawne: prawo, norma prawna, przepis
prawny, stosunek prawny, zdarzenie prawne, czynności prawne, odpowiedzialność
prawna, kolizja norm prawnych, gałęzie prawa, spółka osobowa, spółka prawna;
A.35.1(1)2 omówić budowę norm prawnych i ich klasyfikację;
A.35.1(1)3 wyjaśnić budowę i przedmiot stosunku prawnego;
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Materiał kształcenia

 Pojęcie, zakres i gałęzie prawa.
 Pojęcie, rodzaje i budowa norm prawnych.
 Budowa aktów prawnych.
 Źródła prawa w RP i UE.
 Tryb ogłaszania aktów prawnych i terminy wejścia w życie (vaciatio legis).
 Zasady porządkowania ustaw (inkorporacja, kodyfikacja, unifikacja).
 Zasięg obowiązywania norm prawnych.
 Reguły obowiązujące przy kolizji norm prawnych.
 Stosunek prawny i jego elementy.
 Czynność prawna – pojęcie, klasyfikacja i jej elementy.
 Podmioty, przedmiot i zakres prawa cywilnego.
 Stosunek cywilnoprawny i jego podmioty.
 Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura.
 Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego:
- wybrane prawa rzeczowe (mienie, prawo majątkowe,
własność, współwłasność, użytkownie wieczyste,
hipoteka, zastaw, księgi wieczyste (e-KW), );

A.35.1(1)4 sklasyfikować zdarzenia prawne;
A.35.1(1)5 określić zakres prawa w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym;
A.35.1(1)6 omówić system źródeł prawa;
A.35.1(1)8 zastosować reguły postepowania w przypadku kolizji norm prawnych;
A.35.1(1)9 wyjaśnić zakres działań regulowanych przepisami Kodeksu spółek
handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego w różnych
podmiotach działalności gospodarczej;
A.35.1(1)10 dobrać akt prawny do rodzaju wykonywanych zadań;
A.35.1(1)11 zastosować przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego,
Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie wykonywania zadań zawodowych;
A.35.1(1)12 rozróżniać podmioty prawa handlowego i cywilnego;
A.35.1(1)13 ocenić sytuację prawną podmiotu stosunku cywilno-prawnego;
A.35.1(1)14 dostosować odpowiednią formę prawną do czynności prawnych;
A.35.1(1)16 ustalić sposoby nabycia i utraty własności;
A.35.1(1)17 określić prawa i obowiązki właściciela;
A.35.1(1)18 ustalić skutki niewykonania zobowiązań;
A.35.1(1)19 określić źródła prawa administracyjnego;
A.35.1(1)20 scharakteryzować formy działania administracji;
A.35.1(1)21 określić zasady postępowania administracyjnego;
A.35.1(1)22 określić rolę sądów administracyjnych;
A.35.1(1)26 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z
zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
A.35.1(2)8 wyjaśnić rolę państwa w ochronie własności, umów i konkurencji;
A.35.1(2)9 omówić rolę i zadania organów administracji rządowej;
A.35.1(2)10 omówić rolę i zadania administracji samorządowej;
A.35.1(2)12 zidentyfikować przedsiębiorców, organy administracji rządowej i
samorządowej na podstawie opisanych zadań;
A.35.1(2)13 scharakteryzować rolę i zadania KRS i rejestru podmiotów gospodarczych;
A.35.1(2)14 określić przydatność jawności Krajowego Rejestru Dłużników w
prowadzeniu działalności;
A.35.1(2)15 omówić system ubezpieczeń społecznych i majątkowych w Polsce;
A.35.1(2)16 wskazać korzyści i zagrożenia krajowego systemu ubezpieczeń
społecznych;
A.35.1(3)1 rozróżnić formę organizacyjno-prawną jednostki organizacyjnej na
podstawie oznaczeń zawartych w nazwie;
A.35.1(3)4 określić wysokość wymogu kapitałowego w podmiotach o różnej formie
organizacyjno-prawnej;
A.35.1(3)5 określić formy umów założycielskich w różnych podmiotach;
A.35.1(4)16 wybrać najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia majątkowego dla podmiotu
zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny;
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- wybrane zagadnienia prawa zobowiązań (struktura,
podmioty i przedmiot zobowiązania, źródła
zobowiązań (umowy), odsetki, odpowiedzialność za
długi, wykonanie zobowiązań, zwłoka i opóźnienie,
wygaśnięcie zobowiązania, sposoby zaspokojenia
wierzyciela).
 Uregulowania Kodeksu spółek handlowych.
 Krajowy Rejestr Sądowy.
 Charakterystyka podmiotów prawa handlowego i cywilnego.
 Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego:
- Zakres prawa administracyjnego;
- Organy administracji publicznej;
- Podział terytorialny kraju;
- Stosunek administracyjnoprawny.
- Systematyka norm prawa administracyjnego;
- Postępowanie administracyjne (KPA).
 Wybrane elementy prawa finansowego.
- Pojęcie i funkcje podatków;
- Klasyfikacja podatków;
- Konstrukcja prawna podatku;
- Ordynacja podatkowa i postępowanie podatkowe.
- Podatki lokalne i opłaty;
- Podatek dochodowy od osób fizycznych;
- Podatek dochodowy od osób prawnych;
- Zryczałtowany podatek dochodowy;
- Podatek od towarów i usług;
- Podatek akcyzowy;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych;
- System opodatkowania przedsiębiorców.
- Prawo ubezpieczeniowe. System ubezpieczeń w Polsce.

331403.M1.J4

BEZPIECZNE WYKONYWANIE PRAC BIUROWYCH.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia: bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa,
ochrona środowiska, ergonomia;
BHP(1)2 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(1)3 analizować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska pod kątem stosowanych pojęć;
BHP(1)4 wyjaśnić zasady ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych
jednostkach organizacyjnych;
BHP(1)5 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych;
BHP(1)6 rozróżnić rodzaje sprzętu przeciwpożarowego i środków gaśniczych;
BHP(1)7 omówić zasady gaszenia pożaru w zarodku;
BHP(1)8 omówić zasady postępowania na wypadek pożaru w miejscu pracy;
BHP(1)9 wyjaśnić zasady ergonomicznej organizacji stanowiska pracy w biurze;
BHP(1)10 omówić zasady korzystania z zasobów środowiska, wprowadzania
zanieczyszczeń do środowiska oraz postępowania z odpadami;
BHP(2)1 wymienić instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;
BHP(2)2 scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w
zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)3 przyporządkować zadania i uprawnienia do instytucji i służb działających w
zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska;
BHP(2)4 scharakteryzować opłaty i sankcje związane z ochroną środowiska;
BHP(4)1 rozróżnić rodzaje zagrożeń na stanowisku pracy biurowej (fizyczne,
chemiczne i biologiczne, warunki psychospołeczne i psychiczne);
BHP(4)2 analizować potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka podczas
wykonywania prac biurowych;
BHP(4)4 współpracować z odpowiednimi służbami promocji bezpieczeństwa i ochrony
pracy;
BHP(4)5 scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas
wykonywania pracy biurowej;
BHP(4)6 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanych z
wykonywaniem pracy biurowej;
BHP(5)1 rozpoznać źródła i rodzaje czynników szkodliwych występujących w
środowisku pracy biurowej;
BHP(5)2 dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących w
środowisku pracy biurowej;

Poziom
wymagań
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Materiał kształcenia
 System ochrony pracy w Polsce..
 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach biurowych.
 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach sanitarnych;
 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy biurowej.
 Ergonomia w procesach pracy.
 Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy biurowej, w tym na
stanowisku pracy wyposażonym w monitory.
 Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne w miejscu pracy.
 Wpływ środowiska pracy na zdrowie człowieka.
 Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 Profilaktyka zapobiegania czynnikom szkodliwym dla zdrowia w miejscu
pracy.
 Ochrona przeciwpożarowa w miejscu pracy.
 Postępowanie w sytuacji zagrożenia.
 Prawne aspekty ochrony środowiska.
 Postepowanie ze odpadami i zużytymi częściami.
 Zanieczyszczanie środowiska.
 Gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka
opakowaniami.
 Wykorzystanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej , ergonomii i ochrony środowiska w różnych
branżach.

BHP(5)3 rozróżnić zagrożenia dla zdrowia, życia i środowiska związane z
występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy biurowej;
BHP(5)4 określić czynniki zwiększające ryzyko uszkodzenia wzroku i układu ruchu
związane z pracą z komputerem;
BHP(6)1 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w
środowisku pracy biurowej;
BHP(6)2 analizować wyniki badań czynników szkodliwych na organizm człowieka
przeprowadzonych przez profesjonalne instytucje pod kątem ich szkodliwości i czasu
oddziaływania;
BHP(6)3 uporządkować hierarchicznie czynniki szkodliwe występujące na stanowisku
prac biurowych według stopnia zagrożenia;
BHP(6)4 określić skutki różnych czynników szkodliwych występujących na stanowisku
pracy biurowej na organizm człowieka;
BHP(6)5 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych występujących
w środowisku pracy biurowej na organizm człowieka;
BHP(6)7 określić typowe choroby zawodowe występujące przy pracach na
stanowiskach komputerowych;
BHP(7)1 określić wymagania dla danego stanowiska pracy biurowej;
BHP(7)4 określić wymagania pomieszczeń biurowych ograniczające wpływ czynników
szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7)5 dokonać analizy działań pracownika biurowego w zakresie ochrony
środowiska;
BHP(7)6 dokonać analizy działań w zakresie poprawy warunków pracy przy
komputerze;
BHP(8)2 rozróżniać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane w pracach
biurowych;
BHP(8)3 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do wykonywanych prac na
stanowisku pracy wyposażonym w urządzenia biurowe;
BHP(9)1 omówić rolę i zadania pracownika angażującego się w realizację polityki
bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce organizacyjnej;
BHP(9)2 analizować procedury opisujące postępowanie w zakresie przestrzegania
założeń bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska obowiązujące w jednostce organizacyjnej;
BHP(9)3 ocenić zgodność przyjętych regulaminów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska z obowiązującymi przepisami;
BHP(9)4 ocenić spełnienie wymagań obiektów budowlanych i pomieszczeń biurowych
zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
BHP(9)5 opracować schemat drogi ewakuacji w przypadku zagrożenia pożarowego;
BHP(9)6 dobrać ekologiczny sprzęt i materiały wykorzystywane w pracy biurowej;
BHP(9)11 wskazać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska podczas wykonywania prac biurowych;
BHP(10)1 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia;
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BHP(10)3 określić zasady powiadamiania instytucji ratunkowych w przypadku
zaistnienia sytuacji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia w miejscu pracy;
BHP(10)4 stosować zasady powiadamiania instytucji ratunkowych w sytuacjach
wystąpienia wypadku w pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
BHP(10)5 określić zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac biurowych;
BHP(10)6 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach
biurowych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
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PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(1)10 określić czynniki wpływające na wybór rodzaju działalności;
PDG(2)19 dobrać formę opodatkowania do rodzaju prowadzonej działalności;
PDG(3)1 omówić zakres prawa gospodarczego;
PDG(3)2 wyjaśnić podobieństwa i różnice prawa gospodarczego i innych gałęzi prawa;
PDG(3)3 zidentyfikować aktualnie obowiązujące przepisy warunkujące prowadzenie
działalności gospodarczej;
PDG(3)4 analizować zapisy aktów prawnych z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej;
PDG(3)5 skorzystać z aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)8 wskazać źródła pozyskiwania kapitału do prowadzenia działalności;
PDG(3)9 scharakteryzować leasing;
PDG(3)10 wykazać zalety i wady korzystania z leasingu;
PDG(3)11 określić zasady kredytowania działalności gospodarczej;
PDG(3)12 wybrać formę zabezpieczenia kredytu bankowego;
PDG(3)13 określić rolę hipoteki kaucyjnej;
PDG(3)14 sporządzić wniosek kredytowy;
PDG(3)15 założyć rachunek bankowy;
PDG(7)1 określić algorytm postępowania przy zakładaniu działalności gospodarczej
prowadzonej w różnych formach prawnych;
PDG(7)2 wyszukać odpowiednie PKD do przedmiotu planowanych czynności w
działalności;
PDG(7)3 wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej;
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Materiał kształcenia
 Prawo gospodarcze i jego zakres.
 Zasady prawa firmowego.
 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 Pojęcie działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności
gospodarczej.
 Rodzaje działalności gospodarczej.
 Formy reglamentowania działalności gospodarczej.
 Mikro, mały i średni przedsiębiorca.
 Oznaczenie przedsiębiorcy.
 Obowiązek rejestracji: Ewidencja działalności, KRS, REGON, NIP, NIP UE.
 Elektroniczny system CEIDG.
 Klasyfikacja działalności (PKD).
 Kontrola w działalności gospodarczej.
 Likwidacja i zawieszenie działalności.
 Wielkość i rodzaj działalności a forma organizacyjno- prawna.
 System opodatkowania działalności podatkiem dochodowym w różnych
formach organizacyjno-prawnych działalności.
 Dokumentacja rejestracyjna działalności gospodarczej do celów podatku
dochodowego.
 Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe z tytułu podatku VAT.
 Metody i terminy rozliczeń w podatku VAT.
 Wykonywanie czynności w obrocie wewnątrzwspólnotowym a obowiązki w

PDG(7)4 dobrać poprawną dokumentację rejestracyjną działalności w urzędzie
skarbowym z uwzględnieniem formy organizacyjno-prawnej uruchomianej
działalności;
PDG(7)5 sporządzić dokumentację niezbędną do uruchomienia działalności;
PDG(7)6 omówić zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z tytułu podatku VAT;
PDG(7)7 dobrać korzystną dla podmiotu metodę opodatkowania podatkiem VAT i
terminy jego rozliczania;
PDG(7)8 wyjaśnić znaczenie posiadania NIP UE;
PDG(7)9 dobrać dokumentację rejestracyjną z tytułu podatku VAT;
PDG(7)10 sporządzić zgłoszenie rejestracyjne jako czynny podatnik VAT w obrocie
krajowym i wewnątrzwspólnotowym;
PDG(7)11 dobrać dokumentację rejestracyjną z tytułu podatku akcyzowego;
PDG(7)12 określić podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym;
PDG(7)13 sporządzić zgłoszenie rejestracyjne do akcyzy;
PDG(7)14 dobrać rodzaj prowadzonych ewidencji do wybranej formy opodatkowania i
statusu w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego;
PDG(7)17 dobrać dokumentację zgłoszenia firmy jako płatnika składek ubezpieczeń;
PDG(7)18 dobrać dokumentację zgłoszenia właściciela do ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz wyłącznie zdrowotnych;
PDG(7)19 sporządzić dokumentację zgłoszeniową firmy i właściciela w zakresie
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
PDG(7)26 dobrać dokumentację w przypadku zawieszenia działalności;
PDG(7)27 dobrać dokumentację w przypadku likwidacji działalności;
PDG(7)28 sporządzić dokumentację wyrejestrowania płatnika składek i właściciela z
ubezpieczeń;
PDG(7)29 sporządzić plan finansowy przedsiębiorstwa;
PDG(10)1 wyjaśnić pojęcia: marketing, instrumenty marketingowe, działania
marketingowe;
PDG(10)2 podać podstawowe czynniki orientacji rynkowej firmy;
PDG(10)3 określić elementy marketingu;
PDG(10)4 rozróżnić typy i metody badań marketingowych;
PDG(10)5 dobrać metody i techniki badań marketingowych;
PDG(10)6 określić źródła pozyskiwania informacji wykorzystywanych w badaniach
marketingowych;
PDG(10)7 przygotować i przeprowadzić badania marketingowe;
PDG(10)8 opracować i zaprezentować wyniki badań marketingowych;
PDG(10)9 analizować przykładowe wyniki badań marketingowych;
PDG(10)10 ocenić przydatność wyników badań marketingowych w praktyce działalności
gospodarczej;
PDG(10)11 zidentyfikować potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań
rynkowych;
PDG(10)12 dokonać segmentacji rynków i wybrać rynki docelowe;
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zakresie VAT.
 Dokumentacja rejestracyjna do celów podatku VAT.
 Podmioty i przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym.
 Dokumentacja rejestracyjna do celów podatku akcyzowego.
 Dokumentacja rejestracyjna firmy w ZUS.
 Zasady obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń właściciela.
 Dokumentacja zgłoszenia właściciela do ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych.
 Dokumentacja likwidacyjna działalności gospodarczej.
 Funkcje i zadania przedsiębiorstw.
 Pojęcie i rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa.
 Kompetencje organów przedsiębiorstwa.
 Struktura organizacyjna marketingu.
 Planowanie rodzaju i rozmiarów przedsiębiorstwa.
 Podstawy działania marketingu.
 Narzędzia marketingu.
 Otoczenie przedsiębiorstwa.
 Orientacje biznesowe przedsiębiorstwa.
 Źródła pozyskiwania informacji wykorzystywanych w badaniach
marketingowych.
 Typy, metody i techniki prowadzenia badań rynkowych.
 Prezentacja wyników badań marketingowych.
 Wykorzystanie wyników badań marketingowych w analizie sytuacji na rynku.
 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do opracowania wyników badań
marketingowych.
 Identyfikacja potrzeb klientów.
 Segmentacja rynku i wybór rynków docelowych.
 Ocena własnych szans i zagrożeń przedsiębiorstwa (analiza SWOT).
 Planowanie działań marketingowych dostosowanych do rodzaju i przedmiotu
działalności przedsiębiorstwa.
 Planowanie finansowe.
 Podstawowe kategorie działalności przedsiębiorstwa (koszty, przychód,
wynik).
 Wybrane klasyfikacje kosztów produkcji.
 Zasady kalkulacji cen sprzedaży.
 Zasada racjonalnego gospodarowania.
 Wybrane elementy budżetowania kosztów i przychodów.
 Ilościowy i wartościowy próg rentowności.
 Próg wrażliwości, margines bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna i dźwignia
finansowa.
 Plan kasowy.

PDG(10)13 określić przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa;
PDG(10)14 przeprowadzić analizę firmy metodą SWOT;
PDG(10)15 rozróżnić instrumenty marketingu mix (7P);
PDG(10)16 scharakteryzować instrumenty marketingu;
PDG(10)17 uzasadnić związek między instrumentami marketingu a prowadzoną
działalnością;
PDG(10)18 zaproponować działania dla poszczególnych instrumentów
marketingowych;
PDG(10)19 dobrać działania marketingowe do rodzaju i przedmiotu prowadzonej
działalności;
PDG(10)20 opracować plan działań marketingowych danego przedsięwzięcia;
PDG(10)27 scharakteryzować system organizacji marketingu w jednostce
organizacyjnej;
PDG(10)28 zaproponować schemat struktury organizacyjnej marketingu w
przedsiębiorstwie;
PDG(11)2 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności gospodarczej;
PDG(11)3 określić koszty stałe i zmienne w różnych rodzajach działalności;
PDG(11)4 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy;
PDG(11)5 ocenić wpływ poziomu kosztów w relacji do przychodów na wynik
działalności jednostki organizacyjnej;
PDG(11)6 wskazać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności;
PDG(11)7 analizować koszty i przychody prowadzonej działalności;
PDG(11)8 określić zasadę racjonalnego gospodarowania;
PDG(11)9 stosować zasadę racjonalnego gospodarowania;
PDG(11)10 obliczyć odsetki procentem prostym i składanym;
PKZ(A.m)(2)6 wykorzystać arkusz kalkulacyjny w pracach biurowych;
PKZ(A.m)(2)7 wykorzystać w pracy biurowej program do prezentacji multimedialnych;
A.35.1(1)7 wskazać podstawowe gałęzie prawa wykorzystywane w działalności;
A.35.1(1)15 określić tryb powoływania podmiotów;
A.35.1(2)1 omówić obowiązki przedsiębiorców;
A.35.1(2)2 wyjaśnić zadania przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności;
A.35.1(2)7 omówić działania państwa sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości;
A.35.1(2)17 scharakteryzować system bankowy w Polsce;
A.35.1(2)18 objaśnić rolę i zadania banków;
A.35.1(2)21 omówić formy i rodzaje pomocy publicznej krajowej i
wewnątrzwspólnotowej;
A.35.1(2)23 dobrać odpowiednią instytucję finansową i administracji do załatwienia
spraw w trakcie uruchamiania działalności gospodarczej;
A.35.1(3)2 określić wady i zalety poszczególnych form działalności;
A.35.1(3)3 określić powiązanie formy organizacyjno-prawnej z rodzajem i rozmiarami
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 Plan zapotrzebowania na kapitał.
 Źródła pozyskiwania kapitałów do prowadzenia działalności;
 Pojęcie i rodzaje leasingu.
 System bankowy w Polsce.
 Rola i zadania banków;
 Pojęcie i rodzaje kredytów bankowych.
 Zasady udzielania i zabezpieczenia kredytów bankowych.
 Hipoteka, hipoteka kaucyjna.
 Funkcje i rodzaje rachunków bankowych w działalności.
 Zasady naliczania odsetek (procent prosty i procent składany).
 Czynniki decydujące o wyborze banku.
 Dotacje na rozpoczęcie i prowadzenie działalności.
 Wykorzystanie pakietu biurowego i urządzeń biurowych w wykonywaniu
zdań zawodowych.
 Wykorzystanie aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności.

działania przedsiębiorców;
A.35.1(3)6 rozróżniać rodzaje struktur organizacyjnych podmiotów;
A.35.1(3)7 zaproponować strukturę organizacyjną wybranego podmiotu;
A.35.1(3)8 określić kompetencje organów podmiotu gospodarczego;
A.35.1(4)15 wybrać najkorzystniejszą ofertę banku dla podmiotu zgodnie z przyjętymi
kryteriami oceny;
A.35.1(8)1 wyjaśnić pojęcia: cena zakupu, cena nabycia, koszt własny wytworzenia,
stopa zysku, ceny sprzedaży, ceny sprzedaży netto, rachunek „w stu”, rachunek „od
sta”;
A.35.1(8)2 określić czynniki wpływające na poziom cen sprzedaży;
A.35.1(8)3 omówić funkcje cen;
A.35.1(8)4 wyjaśnić zasady stosowane przy kalkulacji cen sprzedaży netto;
A.35.1(8)5 dobrać zasadę kalkulacji ceny sprzedaży do sytuacji rynkowej i rodzaju
przedsiębiorstwa;
A.35.1(8)6 skalkulować cenę sprzedaży netto z zastosowaniem różnych zasad jej
ustalania;
A.35.1(8)12 obliczyć wynik na sprzedaży;
A.35.1(8)13 wskazać korzyści i zagrożenia różnych metod ustalania cen;
A.35.3(2)9 zaplanować strukturę asortymentową;
A.35.3(2)10 zaplanować zapotrzebowanie na kapitał;
A.35.3(4)19 obliczyć i zinterpretować próg rentowności (ilościowy, wartościowy, próg
wrażliwości), margines bezpieczeństwa, dźwignię operacyjną;
OMZ(1)1 ustalić cel przedsięwzięcia;
OMZ(1)3 zaplanować pracę w grupie w zależności od założonego celu;
OMZ(1)4 określić terminy realizacji przydzielonych zadań;
OMZ(3)2 stosować zasady kierowania pracą zespołu;
OMZ(3)3 motywować członków zespołu;
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WYKONYWANIE PRAC BIUROWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(4)3 zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa mienia i ochrony
środowiska w procesie wykonywania prac biurowych;
BHP(4)7 przewidywać sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz

Poziom
wymagań
P
P

Materiał kształcenia



Rola sekretariatu w jednostce organizacyjnej.
Organizacja pracy sekretariatu.

mienia i środowiska podczas wykonywania prac biurowych;
BHP(4)8 określić sposoby zabezpieczenia się przed czynnikami szkodliwymi podczas
wykonywania pracy biurowej, w tym pracy przy komputerze;
BHP(4)10 dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wymagających
obsługi urządzeń biurowych;
BHP(7)2 dobrać wyposażenie na stanowisku pracy biurowej z uwzględnieniem zasad
ergonomii;
BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy biurowej zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8)1 stosować przepisy prawa obowiązujące dla stanowiska pracy biurowej;
BHP(8)4 stosować środki ochrony zabezpieczające przed drganiami i hałasem;
BHP(9)7 wykonać prace zawodowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowiskach wyposażonych
w urządzenia biurowe i komputer;
BHP(9)8 utrzymać pomieszczenie i sprzęt biurowy w należytym porządku;
BHP(9)9 określa zasady recyklingu zużytych części urządzeń biurowych i wyposażenia;
BHP(9)10 naliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska;
PDG(1)15 wskazać elementy obrotu pieniężnego;
PDG(2)2 zidentyfikować akty prawne z zakresu ochrony prawa autorskiego;
PDG(2)3 analizować przepisy prawa autorskiego;
PDG(2)8 stosować prawo autorskie w prowadzonej działalności;
PDG(2)18 scharakteryzować uproszczone formy opodatkowania;
PDG(2)24 stosować przepisy prawa podatkowego i ubezpieczeniowego w trakcie
wykonywania zadań zawodowych;
PDG(2)25 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa autorskiego
i prawa podatkowego w prowadzonej działalności;
PDG(3)6 dobrać rodzaj prowadzonej ewidencji do rozmiarów i formy prawnej
prowadzonej działalności;
PDG(4)2 scharakteryzować organizację i działalność różnych przedsiębiorstw;
PDG(7)15 dobrać deklaracje rozliczeniowe okresowe do wybranej formy
opodatkowania prowadzonej działalności oraz w zakresie podatku VAT i podatku
akcyzowego;
PDG(7)16 dobrać deklaracje rozliczeniowe roczne stosownie do wybranej formy
opodatkowania i formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa;
PDG(7)20 dobrać dokumentację rozliczeniową z tytułu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych wyłącznie za właściciela;
PDG(7)21 obliczyć składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla właściciela
niebędącego pracodawcą opłacającego składki w pełnej wysokości oraz opłacającego
składki na warunkach preferencyjnych za pełen miesiąc;
PDG(7)22 obliczyć składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla właściciela
niebędącego pracodawcą opłacającego składki w pełnej wysokości oraz opłacającego
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Stosowanie przepisów wydawania zaświadczeń oraz sporządzania kopii
dokumentów.
Terminarz załatwiania spraw.
Pisma funkcjonujące w działalności gospodarczej.
Instrukcja kancelaryjna. Systemy kancelaryjne.
Rzeczowy wykaz akt.
Obieg dokumentów.
Zasady przyjmowania i wysyłania akt. Dziennik korespondencji firmowej.
Postępowanie z pismami tajnymi i poufnymi.
Przechowywanie i archiwizacja akt.
Techniczne środki łączności.
Techniczne środki wspomagające pracę biurową.
Sprzęt pomocniczy w pracy biurowej.
Obsługa urządzeń i sprzętu biurowego.
Instrukcje obsługi.
Obsługa urządzeń i sprzętu biurowego zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ergonomii.
Konserwacja i naprawa sprzętu.
Organizacja stanowiska biurowego zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii.
Gospodarka odpadami i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie.
Archiwizowanie i przechowywanie dokumentów.
Charakterystyka działalności handlowej.
Charakterystyka działalności produkcyjnej.
Typy produkcji.
Cykl produkcyjny, rytmiczność, zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa.
Charakterystyka działalności usługowej.
Charakterystyka działalności budowlanej.
Gospodarowanie środkami trwałymi.
Postęp techniczno-organizacyjny. Działalność innowacyjna.
Prawa autorskie.
Formy rozliczeń pieniężnych.
Weksel w obrocie gospodarczym.
Zasady naliczania różnic kursowych na środkach pieniężnych.
Stanowisko kasowe w przedsiębiorstwie.
Rola i zadania zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie.
Ustalanie zapotrzebowania na materiały/towary.
Zamawianie materiałów/towarów.
Dokumentacja finansowa procesu zakupu i sprzedaży w obrocie krajowym i
zagranicznym.
Zasady naliczania różnic kursowych na rozrachunkach.

składki na warunkach preferencyjnych w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie
miesiąca i zwolnienia lekarskiego;
PDG(7)23 określić termin składania deklaracji rozliczeniowych za właściciela
opłacającego składki wyłącznie za siebie;
PDG(7)24 sporządzić dokumentację rozliczeniową z tytułu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych wyłącznie za właściciela;
PDG(7)25 sporządzić wymaganą dokumentację do uzyskania przez właściciela
świadczenia chorobowego;
PDG(8)1 zidentyfikować pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(8)2 wyjaśnić zasady racjonalnego obiegu dokumentów w jednostkach
organizacyjnych;
PDG(8)3 opracować schemat obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej;
PDG(8)4 rozróżniać systemy kancelaryjne;
PDG(8)5 zastosować odpowiedni system kancelaryjny;
PDG(8)6 określić drogę dokumentu w stosowanej procedurze załatwienia sprawy;
PDG(8)7 posłużyć się instrukcją kancelaryjną;
PDG(8)8 rejestrować przesyłki wpływające i wychodzące oraz pisma wewnętrzne w
dzienniku korespondencji firmowej;
PDG(8)9 wyjaśnić zasady porządkowania i przechowywania korespondencji firmowej;
PDG(8)10 przyjąć, przygotować do wysłania i wysłać korespondencję;
PDG(8)11 opracować rzeczowy wykaz akt dla jednostki organizacyjnej;
PDG(8)12 posegregować pisma zgodnie z zasadami rzeczowego wykazu akt
obowiązującego w jednostce organizacyjnej;
PDG(8)13 oznaczyć dokumenty zgodnie z jednolitym wykazem akt obowiązującym w
jednostce organizacyjnej;
PDG(8)14 rozpoznać charakter sprawy na podstawie kodu rzeczowego wykazu akt;
PDG(8)15 określić terminy załatwienia spraw;
PDG(8)17 opracować procedury przyjmowania i sporządzania pism dotyczących
reklamacji i ochrony konsumenta;
PDG(8)18 sporządzić kopię dokumentu zgodnie z przyjętymi zasadami w jednostce
organizacyjnej;
PDG(9)1 obsłużyć urządzenia powielające i łączności wykorzystywane w prowadzeniu
działalności gospodarczej;
PDG(9)3 ocenić przydatność zasobów sieci internetowej w prowadzonej działalności;
PDG(9)4 wykorzystać zasoby sieci internetowej w prowadzonej działalności;
PDG(9)10 obsługiwać urządzenia peryferyjne komputera;
PKZ(A.m)(2)1 zidentyfikować programy komputerowe wspomagające wykonywanie
prac biurowych;
PKZ(A.m)(2)2 dobrać programy usprawniające prace biurowe;
PKZ(A.m)(2)3 ocenić przydatność pakietu biurowego w pracy biurowej;
PKZ(A.m)(2)4 wykorzystać edytor tekstu w różnych pracach biurowych;
PKZ(A.m)(2)8 wykorzystać zasoby sieci internetowej w pracy biurowej;
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Gospodarka magazynowa.
Odbiór ilościowy i jakościowy dostaw, przechowywanie i wydawanie
materiałów, towarów, produktów pracy.
Dokumentacja obrotu magazynowego.
Rodzaje zapasów i ich klasyfikacja w różnych przedsiębiorstwach.
Gospodarowanie zapasami w różnych przedsiębiorstwach.
Obowiązki w zakresie spisu z natury zapasów.
Prawa konsumenta.
Procedury i dokumentacja reklamacji.
Forma opodatkowania a rodzaj prowadzonej ewidencji.
Wykorzystanie ustaw i rozporządzeń dotyczących podatków i prowadzenia
uproszczonych ewidencji podatkowych.
Podstawa dokonywania zapisów w uproszczonych ewidencjach
podatkowych.
Technika dokonywania zapisów w uproszczonych ewidencjach
podatkowych.
Zasady prowadzenia ewidencji przychodów.
Prowadzenie ewidencji przychodów.
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT.
Terminy rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych
w związku z prowadzoną działalnością.
Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzenia
działalności.
Rozliczenie roczne osoby prowadzącej działalność opodatkowaną w formie
zryczałtowanej.
Rozliczenie roczne osoby prowadzącej działalność opodatkowaną na
zasadach ogólnych.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
Użytkowanie samochodu prywatnego do celów prowadzenia działalności.
Karta podatkowa.
Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z tytułu podatku VAT.
Obliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osoby
prowadzącej działalność.
Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS dla właściciela.
Świadczenie chorobowe osoby prowadzącej działalność.
Rozliczenie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
Obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych.
Prowadzenie analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie.
Plan gospodarczy przedsiębiorstwa.

PKZ(A.m)(5)3 postępować z pismami poufnymi i tajnymi;
PKZ(A.m)(6)1 dobrać sprzęt i urządzenia techniki biurowej do rodzaju wykonywanej
pracy biurowej;
PKZ(A.m)(6)2 przygotować sprzęt i urządzenia techniki biurowej do pracy;
PKZ(A.m)(6)3 wykorzystać sprzęt biurowy do wykonania zadań zawodowych;
PKZ(A.m)(6)4 obsłużyć urządzenia techniczne stosowane na stanowisku pracy biurowej
zgodnie z instrukcją obsługi;
PKZ(A.m)(6)5 odebrać i przekazać informację za pomocą urządzeń biurowych;
PKZ(A.m)(6)7 rozpoznać i usunąć drobne usterki użytkowanego sprzętu biurowego;
PKZ(A.m)(7)1 wyjaśnić pojęcia: archiwizacja, zbiór archiwalny, zbiór księgowy,
archiwum, baza danych;
PKZ(A.m)(7)2 ustalić okresy przechowywania dokumentacji archiwalnej stosownie do
jej rodzaju;
PKZ(A.m)(7)3 wyjaśnić zasady oznaczania zbiorów archiwizacyjnych;
PKZ(A.m)(7)4 wyjaśnić zasady przechowywania dokumentacji prowadzonej techniką
komputerową;
PKZ(A.m)(7)5 przydzielić dokumenty do określonych kategorii archiwalnych;
PKZ(A.m)(7)6 zabezpieczyć dokumenty przed uszkodzeniem;
PKZ(A.m)(7)7 wyjaśnić zasady udostępniania zbiorów archiwizacyjnych osobom
trzecim;
PKZ(A.m)(7)8 wyjaśnić zasady niszczenia zbiorów archiwizacyjnych po upływie
wymaganego okresu przechowywania;
PKZ(A.m)(7)9 zastosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz
ochrony bazy danych;
PKZ(A.m)(14)6 zastosować arkusz kalkulacyjny do wykonywania prac obliczeniowych w
biurze;
PKZ(A.m)(14)7 zastosować arkusz kalkulacyjny do prezentacji różnych danych;
A.35.1(1)30 wskazać i analizować przepisy dotyczące naruszania interesu
konsumentów;
A.35.1(1)31 stosować prawo dotyczące ochrony praw konsumenckich;
A.35.1(1)32 prowadzić uproszczone ewidencje podatkowe zgodnie z prawem
podatkowym;
A.35.1(2)3 scharakteryzować działalność produkcyjną;
A.35.1(2)4 wskazać powiązanie typu produkcji z rozmiarami i rodzajem asortymentu;
A.35.1(2)5 scharakteryzować działalność handlową;

P

A.35.1(2)6 scharakteryzować działalność usługową i budowlaną;
A.35.1(3)9 określić rodzaje prowadzonych ewidencji podatkowych w podmiotach o
różnej osobowości prawnej;
A.35.1(6)1 stosować poprawnie pojęcia: materiały, towary, produkty pracy, wyroby
gotowe, półprodukty;
A.35.1(6)2 określić zadania komórki zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie
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Sporządzanie biznesplanu wybranej działalności.
Sprawozdawczość statystyczna w przedsiębiorstwie.
Wykorzystanie aktów prawnych w trakcie wykonywania zadań
zawodowych.
Wykorzystanie sprzętu , urządzeń techniki biurowej, pakietu biurowego i
zasobów sieci internetowej w trakcie wykonywania zadań.

produkcyjnym;
A.35.1(6)3 scharakteryzować czynności związane z obrotem zapasami w
przedsiębiorstwie handlowym;
A.35.1(6)4 określić zadania różnych rodzajów magazynów;
A.35.1(6)5 omówić zasady organizacji gospodarki magazynowej;
A.35.1(6)6 obliczyć wskaźnik pojemności magazynu i wskaźnik przepustowości
magazynu;
A.35.1(6)7 złożyć zamówienie na materiały/towary w różnych formach;
A.35.1(6)8 przyjąć dostawę;
A.35.1(6)9 przyjąć zamówienie w różnej formie;
A.35.1(6)10 przygotować i wysłać dostawę;
A.35.1(6)11 złożyć i przyjąć reklamację;
A.35.1(6)12 sporządzić dokumenty związane z obrotem materiałowym, towarowym i
wyrobami gotowymi w obrocie krajowym i zagranicznym;
A.35.1(6)13 zastosować w dokumentach magazynowych metodę wyceny przyjętą w
przedsiębiorstwie;
A.35.1(6)14 przekazać dokumenty zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów;
A.35.1(6)15 rozróżnić formy rozliczeń pieniężnych;
A.35.1(6)16 scharakteryzować formy obrotu bezgotówkowego;
A.35.1(6)17 scharakteryzować rozliczenia gotówkowe;
A.35.1(6)18 omówić organizację pracy na stanowisku kasjera;
A.35.1(6)19 wykonać pracę na stanowisku kasjera;
A.35.1(6)20 wykorzystać tabele kursowe do przeliczeń waluty;
A.35.1(6)21 obliczyć dodatnie i ujemne różnice kursowe;
A.35.1(6)22 stosować różne formy rozliczeń w dokumentach finansowych sprzedaży;
A.35.1(6)23 kontrolować poziom stanów magazynowych;
A.35.1(6)24 obliczać wskaźniki z zakresu normowania zapasów;
A.35.1(6)25 wyjaśnić pojęcie ubytki naturalne;
A.35.1(6)26 obliczyć kwotę ubytków naturalnych;
A.35.1(6)27 wyjaśnić pojęcie inwentaryzacji metodą spisu z natury;
A.35.1(6)28 uzasadnić potrzebę okresowego inwentaryzowania zapasów;
A.35.1(7)1 zidentyfikować rodzaje dokumentów związanych z obrotem zapasami i
środkami pieniężnymi;
A.35.1(7)2 dobrać dokumenty do sytuacji;
A.35.1(7)3 sporządzić dokumenty obrotu magazynowego;
A.35.1(7)4 prowadzić kartoteki magazynowe;
A.35.1(7)5 sporządzić zamówienie;
A.35.1(7)6 potwierdzić zamówienie od kontrahenta;
A.35.1(7)7 sporządzić asygnaty kasowe;
A.35.1(7)8 interpretować dokumenty stanowiące zapisy w raporcie kasowym;
A.35.1(7)9 sporządzić raport kasowy;
A.35.1(7)10 sporządzić dokumenty obrotu bezgotówkowego;
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A.35.1(7)11 sporządzić specyfikację dostawy;
A.35.1(7)12 sporządzić dokumenty finansowe sprzedaży z uwzględnieniem różnych
form płatności;
A.35.1(7)13 wystawić fakturę, fakturę VAT, fakturę VAT marża, fakturę VAT korekta,
fakturę VAT UE;
A.35.1(7)14 sporządzić dokumenty przekroczenia przez granicę w obrocie
wewnątrzwspólnotowym, np. CMR
A.35.1(8)7 wyjaśnić pojęcie ceny sprzedaży brutto;
A.35.1(8)8 obliczyć kwotę podatku VAT należnego metodą narzutu na cenę sprzedaży
netto;
A.35.1(8)9 ustalić cenę sprzedaży brutto z zastosowaniem różnych stawek podatku
VAT;
A.35.1(8)10 ustalić kwotę podatku VAT, ceny sprzedaży netto oraz kosztu własnego
wytworzenia/cenę zakupu, przy podanej cenie sprzedaży brutto, stawce podatku VAT i
stopie osiągniętego zysku;
A.35.1(8)11 skalkulować marżę brutto przy zastosowaniu sprzedaży na fakturę VAT
marża;
A.35.1(9)1 scharakteryzować zapasy występujące w różnych podmiotach;
A.35.1(9)2 omówić funkcje zapasów;
A.35.1(9)3 sklasyfikować materiały według określonych kryteriów;
A.35.1(9)4 rozróżnić rodzaj zapasu na podstawie opisu przedmiotowego;
A.35.1(9)5 dobrać rodzajowo zapas do przedmiotu prowadzonej działalności;
A.35.1(9)6 wyjaśnić istotę klasyfikacji wyrobów w układzie rodzajowym (PKWiU);
A.35.1(9)7 wskazać przydatność praktyczną klasyfikacji PKWiU;
A.35.1(9)8 omówić czynniki decydujące o wielkości zapasów materiałowo –
towarowych w podmiotach;
A.35.1(9)9 wyjaśnić pojęcia: stan minimalny, stan przeciętny, stan maksymalny, zapas
rezerwowy, cykl dostaw;
A.35.1(9)10 analizować model zapasów w przedsiębiorstwie;
A.35.1(9)11 uzasadnić konieczność utrzymywania stanu minimalnego zapasów w
podmiotach;
A.35.1(9)12 obliczyć poziom zapasu obrotowego, rezerwowego, bieżącego i
przeciętnego wykorzystując opis sytuacyjny podmiotu;
A.35.1(9)13 wyjaśnić pojęcie norma zapasu;
A.35.1(9)14 określić potrzebę normowania zapasów;
A.35.1(9)15 rozróżnić metody ustalania norm zapasów;
A.35.1(9)16 omówić zasady normowania zużycia materiałów w różnych podmiotach;
A.35.1(9)17 dobrać technikę ustalania normy zużycia do przedmiotu prowadzonej
działalności;
A.35.1(9)18 scharakteryzować rodzaje zapasów towarowych;
A.35.1(9)19 rozróżniać rodzaje asortymentu towarowego;
A.35.1(9)20 rozróżnić wskaźniki służące do oceny gospodarki zapasami towarowymi;
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A.35.1(9)21 wyjaśnić pojęcie cykl produkcyjny;
A.35.1(9)22 przewidzieć konsekwencje wynikające z nienormowania zapasów;
A.35.1(10)1 obliczyć normę techniczną zużycia materiałów;
A.35.1(10)2 obliczyć normę statystyczną zużycia materiałów;
A.35.1(10)3 obliczyć zapas przeciętny;
A.35.1(10)4 obliczyć wskaźniki rotacji zapasów w dniach i w razach;
A.35.1(10)5 ustalić wielkość zapotrzebowania na dostawy materiałowo – towarowe;
A.35.1(10)6 interpretować obliczone wskaźniki i normy zapasów;
A.35.1(11)1 zidentyfikować obciążenia publicznoprawne w zakresie podatków;
A.35.1(11)2 rozróżnić podatek bezpośredni i podatek pośredni;
A.35.1(11)3 wykorzystać akty prawne dotyczące regulowania podatków bezpośrednich;
A.35.1(11)4 wykorzystać akty prawne dotyczące regulowania podatków pośrednich;
A.35.1(11)5 określić podmiot i przedmiot opodatkowania ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych;
A.35.1(11)6 określić podmiot i przedmiot opodatkowania ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych;
A.35.1(11)7 określić podmiot i przedmiot opodatkowania ustawą o podatku od
towarów i usług;
A.35.1(11)8 określić podmiot i przedmiot opodatkowania ustawą o podatku
akcyzowym;
A.35.1(11)9 określić podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności
cywilnoprawnych;
A.35.1(11)10 zastosować zapisy ustawy ordynacja podatkowa w zakresie zaokrąglania
zaliczek i podstawy opodatkowania;
A.35.1(11)11 wyszukać w ustawach stawki, terminy, zasady i metody ustalania i poboru
zobowiązań podatkowych;
A.35.1(11)12 podać schemat ustalania podstawy opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem podatku liniowego i podatku
według skali dla osób prowadzących działalność;
A.35.1(11)13 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych metodą
liniową z tytułu prowadzonej działalności;
A.35.1(11)14 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych według skali z
tytułu prowadzonej działalności;
A.35.1(11)15 określić wpływ stanu inwentaryzacyjnego zapasów na dochód roczny
przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych.
A.35.1(11)16 ustalić dochód roczny z tytułu prowadzenia działalności na zasadach
ogólnych z uwzględnieniem stanów inwentury;
A.35.1(11)17 obliczyć roczne zobowiązanie podatkowe osoby prowadzącej działalność
na zasadach ogólnych;
A.35.1(11)18 ustalić księgową podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób prawnych;
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A.35.1(11)19 wskazać rozbieżności w interpretowaniu przychodów i kosztów ich
uzyskania w prawie bilansowym i podatkowym;
A.35.1(11)20 wyjaśnić pojęcia: różnice trwałe, różnice przejściowe, różnice ujemne,
różnice dodatnie;
A.35.1(11)21 uzasadnić wpływ różnic przejściowych na wysokość zobowiązania
podatkowego w bieżącym i przyszłym okresie rozliczeniowym;
A.35.1(11)22 wyszukać w prawie bilansowym i podatkowym różnice trwałe i
przejściowe;
A.35.1(11)23 skorygować księgową podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych o różnice trwałe i przejściowe w zadaniu sytuacyjnym;
A.35.1(11)24 obliczyć zaliczkę i roczne zobowiązanie na podatek dochodowy od osób
prawnych;
A.35.1(11)25 ustalić podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem
dochodowym, z uwzględnieniem różnych stawek opodatkowania;
A.35.1(11)26 obliczyć zaliczkę miesięczną i roczne zobowiązanie z tytułu podatku
zryczałtowanego osoby prowadzącej pozarolnicza działalność gospodarczą;
A.35.1(11)27 zidentyfikować podatek naliczony VAT, podatek należny VAT;
A.35.1(11)28 zidentyfikować ulgi z tytułu podatku VAT;
A.35.1(11)29 wyszukać w ustawie zapisy dotyczące prawa do pełnych i częściowych
odliczeń w zakresie podatku VAT;
A.35.1(11)30 wyjaśnić wpływ zastosowania procedury samoobliczenia podatku VAT na
wysokość podatku naliczonego i należnego;
A.35.1(11)31 wyjaśnić wpływ kwoty VAT-u do rozliczenia z poprzedniego okresu
rozliczeniowego na bieżące zobowiązanie z tytułu tego podatku;
A.35.1(11)32 rozliczyć podatek VAT za bieżący okres rozliczeniowy;
A.35.1(11)33 ustalić podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym;
A.35.1(11)34 rozliczyć podatek akcyzowy za bieżący okres rozliczeniowy;
A.35.1(11)35 obliczyć zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych, np. od wkładów założycielskich wspólników spółki, zaciągnięcia
kredytu bankowego, pożyczki;
A.35.1(12)1 sporządzić roczne rozliczenie z tytułu opodatkowania w formie karty
podatkowej;
A.35.1(12)2 wyjaśnić różnice pomiędzy zapisem pojedynczym stosowanym w
uproszczonych ewidencjach podatkowych a zapisem podwójnym stosowanym w
księgach rachunkowych;
A.35.1(12)3 zidentyfikować dowody księgowe stanowiące podstawę zapisu w
uproszczonych ewidencjach podatkowych;
A.35.1(12)4 przygotować dokumenty do księgowania w ewidencjach podatkowych;
A.35.1(12)5 sporządzić dowody wewnętrzne;
A.35.1(12)6 zastosować zasady prowadzenia ewidencji przychodów;
A.35.1(12)7 ewidencjonować operacje gospodarcze w ewidencji przychodów;
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A.35.1(12)8 sporządzić roczną deklarację rozliczeniową z tytułu ryczałtu
ewidencjonowanego;
A.35.1(12)9 stosować zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
A.35.1(12)10 ewidencjonować operacje gospodarcze w księdze przychodów i
rozchodów;
A.35.1(12)11 sporządzić roczną deklarację rozliczeniową z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych osoby prowadzącej działalność opodatkowanej na
zasadach ogólnych metodą liniową i metodą według skali;
A.35.1(12)12 uwzględnić w sporządzanych deklaracjach rozliczenie działalności
prowadzonej w formie spółki osobowej;
A.35.1(12)13 wyjaśnić pojęcie amortyzacja;
A.35.1(12)14 omówić warunki zastosowania odpisu jednorazowego;
A.35.1(12)15 naliczyć amortyzację środków trwałych metodą liniową i odpisu
jednorazowego;
A.35.1(12)16 prowadzić ewidencję pomocniczą do ewidencji podatkowych w zakresie
środków trwałych;
A.35.1(12)17 prowadzić i rozliczyć ewidencję dodatkową z tytułu użytkowania
samochodu prywatnego w działalności;
A.35.1(12)18 prowadzić ewidencje dla celów rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem
obrotów wewnątrzwspólnotowych;
A.35.1(12)19 sporządzić deklarację podatkową VAT-7/VAT7K na podstawie zapisów
prowadzonych ewidencji i informacji z zapisów deklaracji z poprzedniego okresu;
A.35.1(12)20 sporządzić informację miesięczną VAT UE;
A.35.1(12)21 sporządzić deklarację rozliczeniową z tytułu podatku akcyzowego;
A.35.1(12)22 sporządzić deklarację rozliczeniową z tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych na podstawie danych z zadania sytuacyjnego;
A.35.1(12)23 sporządzić deklarację z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
A.35.3(2)5 dobrać metody planowania do obszaru planistycznego;
A.35.3(2)11 sporządzić plany operacyjne z uwzględnieniem rodzaju działalności;
A.35.3(3)1 wyjaśnić znaczenie biznesplanu;
A.35.3(3)2 określić cele sporządzania biznesplanu;
A.35.3(3)3 wymienić elementy składowe konstrukcji biznesplanu;
A.35.3(3)4 scharakteryzować treści poszczególnych elementów biznesplanu;
A.35.3(3)5 uzasadnić swoją decyzję o wyborze profilu działalności;
A.35.3(3)6 sporządzić biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej zgodnie z
ustalonymi zasadami;
A.35.3(4)1 rozróżnić pojęcie miara i miernik(wskaźnik);
A.35.3(4)2 określić rodzaje miar stosowanych w analizie;
A.35.3(4)3 podać konstrukcję i interpretację wskaźników realizacji;
A.35.3(4)4 obliczyć i zinterpretować wskaźniki realizacji;
A.35.3(4)5 podać konstrukcję i interpretację wskaźników poziomu;
A.35.3(4)6 obliczyć i zinterpretować wskaźniki poziomu;
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A.35.3(4)7 podać konstrukcję i interpretację wskaźnika rentowności;
A.35.3(4)8 obliczyć i zinterpretować wskaźniki rentowności;
A.35.3(4)9 podać konstrukcję i interpretację wskaźnika płynności;
A.35.3(4)10 obliczyć i zinterpretować wskaźniki płynności;
A.35.3(4)11 podać konstrukcję i interpretację wskaźnika sprawności;
A.35.3(4)12 obliczyć i zinterpretować wskaźniki sprawności;
A.35.3(4)13 przeprowadzić analizę oceny efektywności gospodarowania środkami
trwałymi;
A.35.3(4)14 przeprowadzić analizę oceny postępu technicznego i innowacji;
A.35.3(4)15 przeprowadzić analizę gospodarowania materiałami;
A.35.3(4)16 obliczyć i zinterpretować wskaźnik rytmiczności produkcji;
A.35.3(4)17 obliczyć i zinterpretować zdolność produkcyjną;
A.35.3(4)18 przeprowadzić analizę w obszarze produkcji;
A.35.3(4)20 przeprowadzić analizę wewnętrzną kosztów własnych przedsiębiorstwa;
A.35.3(4)23 przeprowadzić analizę w dowolnym obszarze z wykorzystaniem techniki
porównań;
A.35.3(4)24 przeprowadzić analizę w dowolnym obszarze z wykorzystaniem technik
izolacji;
A.35.3(4)25 zbadać i zinterpretować dynamikę i tempo zmian w różnych kategoriach
ekonomicznych w podmiocie;
A.35.3(4)26 zbadać i zinterpretować strukturę zbiorowości ekonomicznej;
A.35.3(4)27 przeprowadzić uproszczoną analizę finansową z wykorzystaniem
wskaźników ogólnych;
A.35.3(5)1 określić cele, funkcje i zadania analizy ekonomicznej;
A.35.3(5)2 określić strukturę analizy ekonomicznej;
A.35.3(5)3 wyodrębnić obszary analizy techniczno-ekonomicznej;
A.35.3(5)4 wskazać obszary analizy finansowej;
A.35.3(5)5 rozróżnić rodzaje prowadzonych analiz;
A.35.3(5)6 wskazać etapy prowadzenia analizy ekonomicznej;
A.35.3(5)7 rozróżnić metody prowadzenia analiz;
A.35.3(5)8 dobrać metody analizy do przedmiotu i celu analizy;
A.35.3(6)1 określić źródła pozyskiwania danych do przeprowadzania analiz;
A.35.3(6)2 dobrać materiały źródłowe niezbędne do przeprowadzenia analiz;
A.35.3(6)3 dobrać podstawy porównawcze do przedmiotu i celu analizy ekonomicznej;
A.35.3(6)4 dobrać mierniki dostosowane do rodzaju i celu analizy;
A.35.3(6)5 zebrać dane z ewidencji operatywnej, księgowej, sprawozdawczości z
poprzednich okresów i pozaewidencyjne;
A.35.3(6)6 zweryfikować dane pod względem formalnym i merytorycznym;
A.35.3(6)7 zebrać dane w odpowiednich tablicach statystycznych;
A.35.3(7)1 uzasadnić potrzebę sprawozdawczości;
A.35.3(7)2 zidentyfikować zaplanowane cele i zadania związane z działalnością
przedsiębiorstwa;
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A.35.3(7)3 porównać wartości planowane z wartościami osiągniętymi na koniec;
A.35.3(7)4 ocenić poziom realizacji zaplanowanych zadań;
A.35.3(7)5 wykorzystać dane ze sprawozdań do przeprowadzania analiz;
A.35.3(8)1 dobrać do potrzeb odpowiednią formę przygotowania materiałów
sprawozdawczych i analitycznych;
A.35.3(8)2 dobrać czytelny do prezentowanych materiałów układ;
A.35.3(8)3 zaprezentować materiały w wersji papierowej;
A.35.3(8)4 zaprezentować materiały w wersji multimedialnej;
A.35.3(8)5 zaprezentować materiały planistyczne i analityczne w układzie
tabelarycznym;
A.35.3(8)6 zaprezentować materiały planistyczne i analityczne w układzie graficznym;
A.35.3(8)7 zaprezentować materiały planistyczne i analityczne w układzie opisowym;
A.35.3(9)1 wygenerować z programów użytkowych wykorzystywanych w pracy
zawodowej różne zestawienia przydatne do prac analitycznych;
A.35.3(9)2 wykorzystać funkcje obliczeniowe arkusza kalkulacyjnego w obliczeniach
analitycznych;
A.35.3(9)3 przygotować w arkuszu kalkulacyjnym tabele do potrzeb analitycznych
jednostki organizacyjnej;
A.35.3(9)4 wprowadzić dane do tabel analitycznych;
A.35.3(9)5 zaprezentować graficznie wyniki analizy przy wykorzystaniu programu Excel;
A.35.3(9)6 wydrukować przygotowane arkusze analizy;
A.35.3(9)7 skorzystać z edytora tekstu do pisania sprawozdań;
A.35.3(9)8 skorzystać z programu Power Point do przygotowania prezentacji
multimedialnej wyników przeprowadzonych analiz;
A.35.3(9)9 przenieść dane z arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu do prezentacji
multimedialnej;
A.35.3(9)10 omówić zasady uzyskiwania dostępu do systemu e-statystyki na stronach
GUS/WUS;
A.35.3(9)11 omówić zasady korzystania ze statystycznych e-formularzy w oparciu o
informacje zamieszczone na stronie GUS/WUS;
A.35.3(9)12 wypełniać sprawozdawcze formularze statystyczne techniką komputerową;
KPS(2)2 proponować możliwości rozwiązania zadań zawodowych;
KPS(2)3 doprowadzić zadanie zawodowe konsekwentnie do końca;
KPS(2)4 wykonać przydzielone zadanie zawodowe według własnego pomysłu;
KPS(2)5 wyznaczyć cele podczas wykonywania zadań zawodowych;
KPS(3)4 identyfikować problemy w pracy zawodowej;
KPS (4)2 przejawiać chęć do ciągłego doskonalenia się;
KPS (4)4 przekonać innych do zmian oraz akceptowania zmiany w pracy zawodowej;
KPS (4)5 wyszukać własne argumenty za i przeciw zmianom w procesie pracy;
KPS(5)5 stosować typowe sposoby rdzenia sobie ze stresem;
KPS(6)1 zidentyfikować możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych;
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KPS(6)7 aktualizować wiedzę;
KPS(6)8 doskonalić umiejętności zawodowe;
KPS(7)3 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
KPS(7)4 przestrzegać tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie informacji technicznych,
technologicznych i organizacyjnych;
KPS(8)2 podejmować samodzielne decyzje;
KPS(8)3 podejmować odpowiedzialność za podjęte decyzje;
KPS(10)2 zorganizować pracę w grupie;
KPS(10)3 podejmować role w zespole;
KPS(10)4 wykorzystywać cechy efektywnego zespołu;
KPS(10)5 przestrzegać zasad współpracy w zespole;
KPS(10)6 przezwyciężać trudne sytuacje w ramach pracy zespołu;
OMZ(1)2 przydzielić zakres obowiązków członkom grupy;
OMZ(1)3 zaplanować pracę w grupie w zależności od założonego celu;
OMZ(1)4 określić terminy realizacji przydzielonych zadań;
OMZ(3)2 stosować zasady kierowania pracą zespołu;
OMZ(3)3 motywować członków zespołu;
OMZ(4)4 stosować przyjęte w przedsiębiorstwie metody analizy i oceny zadań;
OMZ(5)2 proponować nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne usprawniające
pracę biurową;
OMZ(5)3 stosować nowoczesne technologie w pracy biurowej;
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PROWADZENIE WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(3)7 scharakteryzować prawa i obowiązki producenta i sprzedawcy;
PDG(4)1 wymienić instytucje i przedsiębiorstwa występujące na rynku;
PDG(4)3 rozróżnić rodzaje podmiotów występujących na rynku według różnych
kryteriów ich podziału;
PDG(4)4 zidentyfikować podmiot na rynku na podstawie jego charakterystyki;
PDG(4)5 zidentyfikować przedsiębiorstwa działające na różnych szczeblach
działalności;
PDG(4)6 wskazać współzależność pomiędzy podmiotami tej samej branży
występującymi na rynku;
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Materiał kształcenia









Formy układu graficznego tekstu.
Struktura typowego formularza pisma.
Blankiety korespondencyjne.
Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe.
Zasady redagowania pism handlowych.
Redagowanie pism korespondencji wewnętrznej.
Korespondencja seryjna.
Korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PDG(4)7 określić elementy bezpośredniego i pośredniego otoczenia podmiotu;
PDG(4)8 określić powiązania wybranego podmiotu z otoczeniem;
PDG(4)9 scharakteryzować zasady współpracy i współdziałania przedsiębiorstw;
PDG(4)10 omówić przesłanki i cele powstawania związków organizacyjnych
przedsiębiorstw;
PDG(4)11 wyjaśnić formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw;
PDG(4)12 określić skutki powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw;
PDG(4)13 zidentyfikować sytuację prawną i ekonomiczną firmy w przypadku
koncentracji przedsiębiorstw;
PDG(4)14 określić rolę i znaczenie samorządów gospodarczych;
PDG(5)1 dokonać analizy działalności różnych podmiotów rynkowych z tej samej
branży;
PDG(5)2 dokonać analizy czynników kształtujących popyt na produkty pracy w różnych
podmiotach rynkowych;
PDG(5)4 porównać działania prowadzone w podmiotach tej samej branży;
PDG(5)5 ocenić działania prowadzone przez różne podmioty rynkowe;
PDG(6)1 zgłosić pomysły na wspólne przedsięwzięcia z różnymi podmiotami z branży;
PDG(6)2 ustalić optymalne z punktu przedsiębiorstwa kryteria decydujące o wyborze
podmiotu do realizacji wspólnego przedsięwzięcia;
PDG(6)3 dobrać podmioty do realizacji przedsięwzięcia według ustalonych kryteriów
współpracy;
PDG(6)4 ustalić zakres współpracy podmiotu z innymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG(6)5 dobrać zasoby i metody do realizacji wybranego przedsięwzięcia;
PDG(6)6 zredagować umowę o współpracy;
PDG(6)7 ocenić efektywność prowadzonego przedsięwzięcia;
PDG(6)8 zaplanować wspólną kampanię na cele charytatywne;
PDG(6)9 zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promocji podmiotów i
przedmiotu działalności;
PDG(6)10 wyjaśnić pojęcia: konsorcjum, kartel, syndykat, grupa kapitałowa, holding;
PDG(6)11 wskazać typy holdingów;
PDG(6)12 wyjaśnić cele tworzenia konsorcjum, kartelu i syndykatu;
PDG(6)13 zaproponować wspólny projekt inwestycyjny kilku przedsiębiorstw z tej
samej branży;
PDG(6)14 ocenić opłacalność realizacji projektu inwestycyjnego;
PDG(6)15 ocenić szanse i zagrożenia wynikające z wspólnych przedsięwzięć i
projektów inwestycyjnych;
PDG(9)2 wykorzystać pakiet biurowy jako narzędzie wspomagające prowadzenie
działalności;
PDG(10)21 opisać marketingowo wybrany produkt;
PDG(10)22 przygotować reklamę wybranego produktu;
PDG(10)23 przeprowadzić rozmowę bezpośredniej sprzedaży osobistej wybranego
produktu;
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Przygotowanie i wysyłanie korespondencji firmowej.
Normy regulujące stosunki międzyludzkie.
Wizerunek pracownika.
Kultura osobista i zachowanie w sytuacjach zawodowych.
Stres w pracy zawodowej.
Kontrola emocji w komunikacji.
Zasady pracy w grupie.
Rozwiązywanie konfliktów.
Model i etapy budowy skutecznej komunikacji.
Błędy i bariery komunikacyjne.
Asertywność w komunikacji.
Coatching w kontaktach z klientami i współpracownikami.
Proces skutecznej komunikacji.
Etyka biznesu.
Organizacja spotkań służbowych.
Negocjacje biznesowe.
Formy współpracy i powiązań przedsiębiorstw.
Redagowanie umowy o współpracy i umowy dostawy.
Formy zrzeszania się przedsiębiorstw. Strategie relacyjne.
Otoczenie bezpośrednie i pośrednie przedsiębiorstwa.
Pojęcie i proces budowania strategii marketingowej.
Typy strategii marketingowej.
Produkt w ujęciu marketingowym;
Opakowania i ich funkcje.
Znakowanie i bezpieczeństwo produktu.
Znak towarowy i marka.
Fazy życia produktu na rynku.
Strategie oparte na relacjach produkt – rynek. Pozycjonowanie produktu
na rynku.
Innowacje i prawo własności przemysłowej.
Przyszła i obecna wartość pieniądza.
Ocena opłacalności projektów.
Klasyfikacja przedsiębiorstw według pozycji na rynku.
Strategie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku.
Ochrona praw konkurencji.
Komunikacja marketingowa i jej instrumenty .
Strategia push i strategia pull.
Psychologiczne typy klientów. Rozmowa sprzedażowa bezpośrednia.
Strategie cenowe.
Dystrybucja i spedycja w marketingu.
Planowanie działalności marketingowej oraz jej kontrola.

PDG(10)24 zaproponować rabaty w ramach działań cenowych przedsiębiorstwa;
PDG(10)25 wybrać najkorzystniejszy kanał dystrybucji zgodnie z ustalonymi kryteriami
firmy;
PDG(10)26 posłużyć się formułami handlowymi loco i franco w działaniach
dystrybucyjnych;
PDG(11)17 zastosować podstawowe techniki mierzenia efektywności działań
marketingowych;
PDG(11)18 ocenić efektywność prowadzonych działań marketingowych;
PKZ(A.m)(2)5 wykorzystać funkcję korespondencji seryjnej edytora tekstu;
PKZ(A.m)(2)9 wykorzystać możliwości komunikacyjne sieci internetowej;
PKZ(A.m)(2)10 wykorzystać wybrany program graficzny w pracy biurowej;
PKZ(A.m)(3)1 stosować zasady sporządzania maszynopisu w korespondencji biurowej;
PKZ(A.m)(3)2 rozróżniać układ blokowy i a linea;
PKZ(A.m)(3)3 wyjaśnić zasady redagowania pism;
PKZ(A.m)(3)4 zastosować zasady redagowania pism;
PKZ(A.m)(3)5 dobrać formę pisma do treści i adresata;
PKZ(A.m)(3)6 sporządzić pisma w różnych układach graficznych;
PKZ(A.m)(3)7 przestrzegać struktury pisma urzędowego;
PKZ(A.m)(3)8 zastosować styl urzędowo-kancelaryjny przy formułowaniu treści pism;
PKZ(A.m)(3)9 identyfikować blankiety korespondencyjne i formularze stosowane w
pracy administracyjno-biurowej;
PKZ(A.m)(3)10 wypełniać obowiązujące blankiety korespondencyjne i formularze;
PKZ(A.m)(3)11 zaprojektować własny blankiet firmowy;
PKZ(A.m)(3)12 adresować, kopertować i frankować pisma;
PKZ(A.m)(3)13 redagować protokoły, sprawozdania, notatki służbowe;
PKZ(A.m)(3)14 sporządzić projekt zarządzenia, regulaminu, okólnika;
PKZ(A.m)(3)18 sporządzić pisma dotyczące korespondencji handlowej;
PKZ(A.m)(3)19 sporządzić pisma związane z korespondencją w sprawach
administracyjnych;
PKZ(A.m)(3)20 zaprojektować zaproszenia, wizytówki, foldery;
PKZ(A.m)(4)1 scharakteryzować rodzaje spotkań służbowych;
PKZ(A.m)(4)2 omówić zasady organizacji zebrań;
PKZ(A.m)(4)3 ustalić cel, tematykę, termin i listę uczestników spotkania;
PKZ(A.m)(4)4 omówić wymaganą dokumentację spotkań;
PKZ(A.m)(4)5 sporządzić harmonogram spotkania;
PKZ(A.m)(4)6 ustalić wymogi dotyczące terminów i zasad powiadamiania;
PKZ(A.m)(4)7 zastosować wybraną formę powiadomienia;
PKZ(A.m)(4)8 przygotować salę konferencyjną (odpowiedni do liczby uczestników i
charakteru spotkania system ustawienia stołów, urządzenia audiowizualne, punkty
informacyjne, szatnie);
PKZ(A.m)(4)9 przygotować materiały informacyjne dla uczestników spotkania;
PKZ(A.m)(4)10 opracować program spotkania;
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Mierzenie efektywności działań marketingowych.
Wykorzystanie przepisów prawnych regulujących działalność
marketingową.
Wykorzystanie urządzeń i techniki komputerowej podczas wykonywania
zadań zawodowych.

PKZ(A.m)(4)11 zorganizować noclegi i posiłki dla uczestników spotkania;
PKZ(A.m)(4)12 zorganizować czas wolny uczestnikom konferencji;
PKZ(A.m)(4)13 poprowadzić spotkanie;
PKZ(A.m)(4)14 przygotować wystąpienie na konferencji na określony temat;
PKZ(A.m)(4)15 zaprezentować przygotowane wystąpienie;
PKZ(A.m)(4)16 sporządzić notatkę/protokół ze spotkania służbowego;
PKZ(A.m)(4)17 stosować zasady savoir-vivru w obsłudze klientów i pracowników
jednostki organizacyjnej;
PKZ(A.m)(6)6 obsłużyć sprzęt audiowizualny i nagłaśniający;
PKZ(A.m)(14)1 zastosować edytor tekstu w różnych pracach biurowych;
PKZ(A.m)(14)2 przygotować pisma w różnych układach graficznych przy wykorzystaniu
edytora tekstu;
PKZ(A.m)(14)3 przygotować druki dokumentów przy wykorzystaniu edytora tekstu;
PKZ(A.m)(14)4 zaprojektować i wykonać blankiet korespondencyjny w edytorze tekstu;
PKZ(A.m)(14)5 zaadresować koperty z wykorzystaniem funkcji korespondencji seryjnej;
PKZ(A.m)(14)8 utworzyć prostą bazę danych, np. w programie Excel lub Access;
PKZ(A.m)(14)9 przygotować zgodnie z obowiązującymi regułami prezentację
multimedialną, np. w programie Power Point;
PKZ(A.m)(14)10 przygotować logo firmy w programie graficznym;
PKZ(A.m)(14)11 przygotować papier firmowy i wizytówkę firmy przy zastosowaniu
techniki komputerowej;
PKZ(A.m)(14)12 przygotować ulotkę reklamową z wykorzystaniem techniki
komputerowej;
PKZ(A.m)(14)13 przygotować zaproszenie na spotkanie techniką komputerową;
PKZ(A.m)(14)14 pozyskać informacje z zasobów sieci internetowej wykorzystywane
podczas prac w dziale marketingu;
PKZ(A.m)(14)15 odebrać i wysłać informację za pomocą poczty elektronicznej;
A.35.1(1)23 scharakteryzować obowiązki przedsiębiorców w zakresie wprowadzania do
obrotu towarów i usług wynikające z prawa własności przemysłowej;
A.35.1(1)24 zastosować przepisy dotyczące znakowania produktów, towarów i
opakowań;
A.35.1(1)25 scharakteryzować elementy oceny bezpieczeństwa produktu zgodnie z
przepisami prawnymi o bezpieczeństwie produktów;
A.35.1(1)27 zaproponować oznakowanie produktu zgodnie z prawem;
A.35.1(1)28 wyjaśnić przepisy karne dotyczące stosowania praktyk
antykonkurencyjnych i nieuczciwych praktyk rynkowych;
A.35.1(1)29 stosować przepisy prawne regulujące przeciwdziałanie nieuczciwym
praktykom rynkowym, nieuczciwej konkurencji;
A.35.1(2)22 określić zadania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
A.35.1(4)1 kształtować prawidłowe relacje z kontrahentami i innymi osobami
współpracującymi z przedsiębiorcami;
A.35.1(4)2 dostosować wizerunek do sytuacji zawodowej;
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A.35.1(4)3 wyjaśnić zasady etyki w biznesie;
A.35.1(4)4 omówić zasady prowadzenia negocjacji w biznesie;
A.35.1(4)5 omówić zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej;
A.35.1(4)6 identyfikować przedmiot współpracy podmiotu z otoczeniem;
A.35.1(4)7 wyjaśnić procedury zakupu i sprzedaży w podmiotach funkcjonujących na
rynku;
A.35.1(4)8 zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i
sprzedaży;
A.35.1(4)9 prowadzić rozmowę z dostawcą/odbiorcą zgodnie z zasadami komunikacji
interpersonalnej i negocjacji;
A.35.1(4)10 wynegocjować korzystne ceny i warunki dostaw;
A.35.1(4)11 zredagować zapytanie ofertowe, ofertę, umowę o dostawę,
A.35.1(4)12 analizować oferty kontrahentów;
A.35.1(4)13 zredagować pisma urzędowe;
A.35.1(4)14 interpretować komunikaty werbalne w pismach przychodzących;
A.35.1(4)17 zidentyfikować typy osobowości rozmówcy;
A.35.1(4)18 omówić sposoby pokonywania barier komunikacyjnych;
A.35.1(4)19 ocenić wpływ komunikacji niewerbalnej na budowanie relacji ze
współpracownikami;
A.35.1(4)20 przeprowadzić „trudną” rozmowę z klientem;
A.35.1(4)21 dobrać zespół współpracowników do wykonania zadania;
A.35.1(4)23 przygotować katalog danych adresowych i kontaktowych kontrahentów,
instytucji i innych podmiotów współpracujących z jednostką organizacyjną;
A.35.1(5)3 określić cele i zadania strategii marketingowej;
A.35.1(5)4 określić miejsce i rolę strategii marketingowej w strategii przedsiębiorstwa i
strategii jednostek biznesu;
A.35.1(5)5 określić ogólne zasady formułowania i wdrażania strategii marketingowych;
A.35.1(5)6 określić etapy formułowania strategii marketingowych;
A.35.1(5)7 rozróżnić rodzaje strategii marketingowych;
A.35.1(5)8 ustalić strategie konkurencyjności firmy na rynku;
A.35.1(5)9 dobrać narzędzia i działania do wybranej strategii konkurencyjności firmy na
rynku;
A.35.1(5)10 scharakteryzować strategie produktu (penetracji rynku, rozwoju produktu,
rozwoju rynku, dywersyfikacji działalności);
A.35.1(5)11 dobrać i zastosować strategie rozwoju produktu;
A.35.1(5)12 omówić cykl życia produktu;
A.35.1(5)13 dobrać strategie i działania marketingowe dostosowane do fazy życia
produktu;
A.35.1(5)14 zaproponować modyfikację i kształtowanie nowego portfela produktów
firmy;
A.35.1(5)15 zaproponować działania kreujące potrzeby nabywców z uwzględnieniem
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typu i zasobów finansowych klienta;
A.35.1(5)16 zaproponować działania marketingowe firmy, która realizuje na rynku
strategię penetracji;
A.35.1(5)17 dobrać strategię rozwoju rynku do opisanej sytuacji firmy;
A.35.1(5)18 zaproponować narzędzia i działania marketingowe do wybranej strategii
rozwoju rynku;
A.35.1(5)19 dobrać strategię dywersyfikacji do opisanej sytuacji firmy;
A.35.1(5)20 zaproponować narzędzia i działania marketingowe do wybranej strategii
dywersyfikacji rynku;
A.35.1(5)21 zastosować strategie pozycjonowania marki na rynku;
A.35.1(5)22 sporządzić uproszczony plan marketingowy;
A.35.1(5)23 komunikować się zgodnie z modelem procesu komunikacji;
A.35.1(5)24 zidentyfikować odbiorców komunikatu;
A.35.1(5)25 zidentyfikować instrumenty komunikacji marketingowej z otoczeniem;
A.35.3(4)21 obliczyć i zinterpretować współczynnik koncentracji;
KPS(1)1 wyjaśnić podstawowe zasady kultury osobistej i zawodowej w relacjach z
klientami;
KPS(1)3 wyjaśnić zasady etyki zawodowej i etyki w biznesie;
KPS(1)4 stosować zasady kultury osobistej i etyki w kontaktach międzyludzkich;
KPS(1)5 stosować zasady etyki biznesowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
KPS(2)3 doprowadzić zadanie zawodowe konsekwentnie do końca;
KPS(3)5 proponować i oceniać rozwiązania problemów w pracy zawodowej;
KPS(4)3 przejawiać otwartość na innowacje w pracy zawodowej;
KPS(5)1 wyjaśnić czym jest stres dla człowieka;
KPS(5)2 zidentyfikować przyczyny stresu;
KPS(5)3 scharakteryzować skutki stresu;
KPS(5)4 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;
KPS(8)4 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8)5 określić skutki podejmowanych działań;
KPS(9)1 rozróżniać podstawowe techniki negocjacyjne;
KPS(9)2 korzystać z podstawowych technik negocjacyjnych w celu osiągnięcia
porozumienia;
KPS(9)3 stosować zasady mediacji;
KPS(9)4 wynegocjować korzystne warunki porozumień z kontrahentami;
KPS(10)1 wyjaśnić zasady pracy w zespole;
KPS(10)2 zorganizować pracę w grupie;
KPS(10)3 podejmować role w zespole;
KPS(10)4 wykorzystywać cechy efektywnego zespołu;
KPS(10)5 przestrzegać zasad współpracy w zespole;
KPS(10)6 przezwyciężać trudne sytuacje w ramach pracy zespołu;
OMZ(1)1 ustalić cel przedsięwzięcia;
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OMZ(1)2 przydzielić zakres obowiązków członkom grupy;
OMZ(2)1określić typ osobowości członka zespołu;
OMZ(2)2 określić umiejętności i predyspozycje poszczególnych członków zespołu;
OMZ(2)3 przekonać członków zespołu do zadań, które należy wykonać;
OMZ(2)4 wyznaczyć role w zespole zgodnie z umiejętnościami i predyspozycjami
wykonawców zadania;
OMZ(3)2 stosować zasady kierowania pracą zespołu;
OMZ(3)3 motywować członków zespołu;
OMZ(4)1 określić kryteria oceny jakości wykonania zadań;
OMZ(4)2 monitorować jakość wykonania przydzielonych zadań dla podległych
pracowników;
OMZ(4)3 ocenić jakość wykonanych zadań zgodnie z przyjętymi kryteriami;
OMZ(6)1określić sposoby komunikacji;
OMZ(6)2 być asertywnym;
OMZ(6)3 wykorzystać w rozmowie podstawowe techniki komunikacji;
OMZ(6)4 rozpoznać i usuwać bariery w komunikacji z podwładnymi i
współpracownikami;
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WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH WSPOMAGAJĄCYCH WYKONYWANIE PRAC
BIUROWYCH.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(4)9 dokonać oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy biurowej przy
komputerze;
BHP(8)5 stosować środki ochrony zabezpieczające przed utratą wzroku;
PDG(9)5 rozpoznać programy użytkowe wspomagające prowadzenie działalności;
PDG(9)6 ocenić jakość programu komputerowego użytkowego pod kątem przydatności
do formy opodatkowania i rodzaju działalności gospodarczej;
PDG(9)7 dobrać odpowiedni program użytkowy do wykonania zadania;
PDG(9)8 zainstalować programy użytkowe specjalistyczne;
PDG(9)9 zainstalować aktualizację programów użytkowych specjalistycznych;
PKZ(A.m)(2)11 wykorzystać specjalistyczne programy użytkowe do usprawnienia prac
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Materiał kształcenia
 Zorganizowanie stanowiska pracy komputerowej zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ergonomii.
 Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy przy komputerze.
 Ocena przydatności programu do wykonania zadania.
 Dobór programu do wykonania zadania.
 Instalacja programów.
 Aktualizacja programów.
 Uruchamianie programów.
 Zakładanie firmy w programie magazynowo -sprzedażowym.
 Modyfikacja danych identyfikacyjnych firmy w programie magazynowo –
sprzedażowym.

biurowych;
PKZ(A.m)(7)10 archiwizować dane w programie magazynowo – sprzedażowym i
programach do prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych;
PKZ(A.m)(14)16 rozpoznać programy użytkowe specjalistyczne wspomagające
prowadzenie spraw magazynowo – sprzedażowych;
PKZ(A.m)(14)17 zastosować programy użytkowe magazynowo - sprzedażowe;
PKZ(A.m)(14)18 zastosować programy do rozliczeń rocznych;
A.35.1(13)1 ustawić parametry i założyć firmę w programie do obsługi gospodarki
magazynowej i sprzedaży;
A.35.1(13)2 założyć kartoteki towarów, kontrahentów i instytucji w programie do
obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży;
A.35.1(13)3 wprowadzić nowe pozycje do poszczególnych kartotek w programie
gospodarki magazynowej i sprzedaży;
A.35.1(13)4 wygenerować i wydrukować dowody magazynowe;
A.35.1(13)5 sporządzić dokumenty finansowe sprzedaży;
A.35.1(13)6 wydrukować sporządzone dokumenty w programie do obsługi
magazynowej i sprzedaży;
A.35.1(13)7 założyć firmę w programie do prowadzenia ewidencji przychodów;
A.35.1(13)8 ustawić parametry programu do prowadzenia ewidencji przychodów;
A.35.1(13)9 wprowadzić zapisy księgowe do ewidencji przychodów;
A.35.1(13)10 wygenerować obliczenie zaliczki na ryczałtowy podatek dochodowy od
osób fizycznych;
A.35.1(13)11 sporządzić i wydrukować dowód zapłaty zaliczki na ryczałtowy podatek
dochodowy w programie ewidencji przychodów;
A.35.1(13)12 sporządzić deklarację rozliczenia rocznego z tytułu ryczałtowego podatku
dochodowego;
A.35.1(13)13 założyć firmę i ustawić parametry w programie do prowadzenia księgi
przychodów i rozchodów;
A.35.1(13)14 wprowadzić stany inwentury do programu ksiąg przychodów i rozchodów;
A.35.1(13)15 wprowadzić zapisy księgowe do programu ksiąg przychodów i rozchodów;
A.35.1(13)16 wygenerować obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych z uwzględnieniem opodatkowania metodą liniową i według skali;
A.35.1(13)17 sporządzić i wydrukować dowód zapłaty w programie do prowadzenia
ewidencji podatkowych na zasadach ogólnych;
A.35.1(13)18 sporządzić zestawienie okresowe/roczne księgi przychodów i rozchodów;
A.35.1(13)19 prowadzić ewidencję środków trwałych w programie ewidencji
przychodów i ewidencji na zasadach ogólnych;
A.35.1(13)20 prowadzić ewidencję użytkowania samochodu prywatnego do celów
działalności gospodarczej z wykorzystaniem programu ksiąg przychodów i rozchodów;
A.35.1(13)21 prowadzić ewidencję dla potrzeb podatku od towarów i usług w
powiązaniu z uproszczonymi ewidencjami podatkowymi z tytułu podatku
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 Wprowadzanie danych do baz dostępnych w programie magazynowo –
sprzedażowym.
 Ustawianie parametrów programu magazynowo – sprzedażowego do
potrzeb firmy.
 Modyfikacja danych i wprowadzanie nowych danych do baz programu
magazynowo – sprzedażowego.
 Sporządzanie dokumentów magazynowych w programie magazynowo –
sprzedażowym.
 Sporządzanie dokumentów finansowych sprzedaży z uwzględnieniem
różnych form płatności.
 Sporządzanie zestawień dostępnych w programie magazynowo –
sprzedażowym.
 Drukowanie dokumentów z programu magazynowo – sprzedażowego.
 Zakładanie firmy w programie ewidencji przychodów.
 Ustawianie parametrów programu ewidencji przychodów do potrzeb firmy.
 Modyfikacja danych identyfikacyjnych firmy i właściciela/li w programie
ewidencji przychodów.
 Wprowadzanie dokumentów księgowych do programu ewidencji
przychodów.
 Wprowadzanie zapłaconych składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
przez właściciela do programu ewidencji przychodów.
 Generowanie obliczenia zaliczki na podatek w programie ewidencji
przychodów.
 Generowanie rocznego rozliczenia zryczałtowanego podatku dla
właściciela/li.
 Drukowanie dokumentów z programu ewidencji przychodów.
 Zakładanie firmy w programie do prowadzenia księgi przychodów i
rozchodów.
 Modyfikacja danych identyfikacyjnych firmy i właściciela/li w programie do
prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
 Ustawianie parametrów programu do prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów do potrzeb firmy.
 Wprowadzanie stanów inwentury początkowej i końcowej.
 Wprowadzanie dokumentów księgowych do programu do prowadzenia księgi
przychodów i rozchodów.
 Wprowadzanie zapłaconych składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
przez właściciela do programu do prowadzenia księgi przychodów i
rozchodów.
 Generowanie obliczenia zaliczki na podatek z tytułu podatku dochodowego w
programie do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 Generowanie miesięcznych i rocznych zestawień księgi przychodów i
rozchodów.

dochodowego;
A.35.1(13)22 zapisać operacje w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT;
A.35.1(13)23 ustawić w programie okresy rozliczenia z tytułu podatku VAT;
A.35.1(13)24 uwzględnić w generowanej deklaracji różne warianty rozliczeń VAT (zwrot
bezpośredni, przeniesienie podatku naliczonego na następny okres, ulgę z tytułu
rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, korekty VAT
z tytułu nabycia środków trwałych);
A.35.1(13)25 wygenerować i wydrukować ewidencje sprzedaży, zakupu oraz
miesięczne/kwartalne deklaracje rozliczeniowe VAT;
A.35.1(13)26 sporządzić i wydrukować dowód zapłaty podatku VAT;
A.35.1(13)27 sporządzić z wykorzystaniem programu do prowadzenia ewidencji VAT
informację podsumowującą VAT UE;
A.35.1(13)28 dokonać rozliczenia rocznego osób prowadzących działalność z
wykorzystaniem programu do rozliczeń rocznych (np. PIT36, PIT36L);
A.35.1(13)29 wypełnić formularze podatkowe w wersji elektronicznej;
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 Drukowanie dokumentów z programu do prowadzenia księgi przychodów i
rozchodów.
 Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT w połączeniu z programem
ewidencji przychodów/ księgi przychodów i rozchodów.
 Drukowanie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT.
 Drukowanie rejestru nabyć wewnątrzwspólnotowych.
 Wprowadzanie do deklaracji VAT, np. ulgi, zwrot bezpośredni, kwota VAT
naliczonego z poprzednich okresów rozliczeniowych.
 Generowanie deklaracji VAT 7/VAT 7K i VAT UE.
 Drukowanie deklaracji VAT 7, VAT 7K, VAT UE.
 Generowanie i drukowanie dowodów zapłaty z tytułu podatku VAT,
zryczałtowanego podatku dochodowego, podatku dochodowego od osób
fizycznych.
 Prowadzenie ewidencji dodatkowych w programach do obsługi
uproszczonych ewidencji podatkowych.
 Wykorzystanie programów do sporządzania rozliczeń rocznych.
 Wypełnianie formularzy podatkowych w wersji elektronicznej.

POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OBCYM W KONWERSACJI I KORESPONDENCJI BIZNESOWEJ.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
JOZ(1)1 posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem
specjalistycznego słownictwa stosowanego w biznesie;
JOZ(1)2 zabrać głos w dyskusji na tematy biznesowe;
JOZ(1)3 przetłumaczyć na język obcy dokumenty związane z funkcjonowaniem
jednostki organizacyjnej z zachowaniem zasad gramatyki i ortografii;
JOZ(1)6 nawiązać współpracę z kontrahentem zagranicznym;
JOZ(1)7 zaprezentować jednostkę organizacyjną w języku obcym;
JOZ(1)8 sporządzić w języku obcym ulotkę reklamową jednostki organizacyjnej oraz
produktu;
JOZ(1)9 przeprowadzić spotkanie biznesowe w języku obcym;
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Materiał kształcenia
 Słownictwo zawodowe z zakresu: zasobów rzeczowych w przedsiębiorstwie,
warunków dostaw, form zapłaty, środków pieniężnych, podatków,
ubezpieczeń, gospodarowania materiałami, towarami, wyrobami gotowymi,
wskaźników oceny działalności, nazw urządzeń i sprzętu biurowego, obsługi
urządzeń biurowych, ubezpieczeń majątkowych.
 Komunikacja z kontrahentami i instytucjami.
 Pisma handlowe.
 Pisma urzędowe.
 Instrukcje obsługi urządzeń biurowych.
 Dokumentacja organizacyjno-prawna jednostki organizacyjnej.

JOZ(1)10 posłużyć się danymi liczbowymi w różnej walucie;
JOZ(1)11 posłużyć się podstawową terminologią komputerową w języku obcym;
JOZ(2)1 zinterpretować poprawnie typowe pytania zadawane przez klientów w języku
obcym;
JOZ(2)2 przeprowadzić rozmowę z kontrahentem w języku obcym;
JOZ(2)3 zastosować obcojęzyczne zwroty grzecznościowe w rozmowach z klientem;
JOZ(2)4 streścić wysłuchany w języku obcym tekst o tematyce biznesowej;
JOZ(2)6 odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu o problematyce
zawodowej;
JOZ(3)1 przeczytać i przetłumaczyć z języka obcego na język polski tekst o tematyce
biznesowej;
JOZ(3)2 przeczytać i przetłumaczyć z języka obcego na język polski umowę o dostawę;
JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć z języka obcego na język polski dokumentację
handlową;
JOZ(3)4 przetłumaczyć z języka obcego na język polski dokumenty związane z
prowadzeniem działalności;
JOZ(3)5 przetłumaczyć z języka obcego na język polski przepisy podatkowe
obowiązujące w krajach Unii Europejskiej;
JOZ(3)6 przetłumaczyć z języka obcego na język polski zapisy faktury VAT UE oraz
paragonów;
JOZ(3)7 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację techniczną i instrukcje
obsługi urządzeń stosowanych w jednostce organizacyjnej;
JOZ(3)11 przeczytać i przetłumaczyć zaproszenie na spotkanie biznesowe;
JOZ(3)12 przeczytać i przetłumaczyć z języka obcego na język polski korespondencję
otrzymaną za pośrednictwem poczty elektronicznej;
JOZ(3)13 przeczytać i przetłumaczyć z języka obcego na język polski informacje o
kontrahencie umieszczone na jego stronie internetowej;
JOZ(4)7 redagować w języku obcym dokumentację w sprawach handlowych;
JOZ(4)8 sporządzić fakturę VAT UE w języku obcym;
JOZ(4)9 zredagować w języku obcym zaproszenie na spotkanie biznesowe;
JOZ(4)10 zredagować w języku obcym krótki tekst o tematyce biznesowej;
JOZ(4)11 zredagować podziękowanie w języku obcym;
JOZ(4)12 napisać w języku obcym tekst faksu;
JOZ(4)13 sporządzić w języku obcym korespondencję w sprawach finansowych i
ubezpieczeniowych;
JOZ(5)1 skorzystać z obcojęzycznej literatury fachowej;
JOZ(5)3 skorzystać z obcojęzycznej prasy o tematyce biznesowej;
JOZ(5)4 posłużyć się obcojęzycznymi instrukcjami;
JOZ(5)5 posłużyć się obcojęzycznym oprogramowaniem komputerowym;

 Ubezpieczenia majątkowe.
 Prezentacja podmiotu.
 Dyskusje biznesowe.
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PROWADZENIE POLITYKI KADROWEJ.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(2)5 określić wymagania formalno-prawne w zakresie obowiązku tworzenia
specjalistycznego stanowiska pracy bhp/służby bhp w jednostce organizacyjnej;
BHP(3)1 odszukać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy w aktach prawnych;
BHP(3)2 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpiecznego wykonywania
prac zawodowych;
BHP(3)3 rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)4 określić obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników;
BHP(3)5 określić odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w przypadku
niespełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(2)1 zidentyfikować i analizować akty prawne z zakresu prawa pracy i ochrony
danych osobowych;
PDG(2)4 zastosować przepisy o ochronie danych osobowych;
PDG(2)5 określić zakres przepisów prawa pracy;
PDG(2)6 scharakteryzować rodzaje czasu pracy;
PDG(2)7 stosować prawo pracy w prowadzonej działalności;
PDG(2)23 stosować zapisy prawa podatkowego i ubezpieczeniowego w sprawach
kadrowo-płacowych;
PDG(2)26 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa pracy,
ochrony danych, prawa podatkowego w zakresie spraw pracowniczych w prowadzonej
działalności;
PKZ(A.m)(5)1 rozróżnić pojęcia informacji niejawnej od tajemnicy służbowej
(zawodowej);
PKZ(A.m)(5)2 zidentyfikować akty prawne regulujące zachowanie tajemnicy służbowej;
PKZ(A.m)(5)4 określić skutki niezachowania tajemnicy służbowej dla zakładu pracy i dla
pracownika;
PKZ(A.m)(5)5 określić zasady, tryb gromadzenia oraz udostępniania danych osobowych
pracownika przez pracodawcę;
PKZ(A.m)(5)6 określić obowiązki i prawa pracodawcy w zakresie ochrony danych
pracownika i kandydata na pracownika;
PKZ(A.m)(5)7 przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa;
PKZ(A.m)(5)8 posługiwać się zbiorami danych osobowych w zakresie ich ochrony;
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Materiał kształcenia
 Pojęcie i klasyfikacja personelu w różnych jednostkach organizacyjnych..
 Elementy polityki kadrowej i zadania personalne zakładu pracy.
 Aspekty planowania zasobów ludzkich w organizacji.
 Planowanie zatrudnienia ilościowego i jakościowego.
 Analiza pracy. Opis stanowiska pracy.
 Wartościowanie pracy.
 Proces rekrutacji i selekcji pracowników.
 Techniki rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 Rozmowa kwalifikacyjna.
 Rodzaje i charakterystyka umów o pracę.
 Zatrudnianie młodocianych pracowników.
 Rodzaje i charakterystyka umów cywilnoprawnych.
 Pojęcie, rodzaje rozliczanie czasu pracy.
 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
 Obowiązki zakładu pracy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zachowania zasad ergonomii
oraz ochrony zdrowia pracowników.
 Odpowiedzialność majątkowa i porządkowa pracowników.
 Urlopy pracownicze.
 Zasady zwalniania pracowników.
 Elementy składowe wynagrodzeń.
 Systemy wynagrodzeń.
 Naliczanie wynagrodzeń brutto w różnych systemach wynagradzania z
różnymi składnikami ruchomymi.
 Naliczanie zasiłków chorobowych i świadczeń chorobowych.
 Naliczanie wynagrodzeń wyrównawczych.
 Ekwiwalent za urlop.
 Ryczałt samochodowy.
 Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
 Nabycie praw emerytalnych i rentowych przez pracownika.
 Tajemnica niejawna a tajemnica służbowa.
 Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

PKZ(A.m)(7)12 zabezpieczyć i przechowywać dokumentację pracowniczą;
A.35.1(4)22 określić pozapłacowe narzędzia motywowania pracowników;
A.35.2(1)1 korzystać z różnych źródeł prawa pracy;
A.35.2(1)2 wyszukać i zinterpretować przepisy prawa pracy dotyczące spraw
kadrowych, płacowych i emerytalno-rentowych;
A.35.2(1)3 stosować przepisy Kodeksu pracy i innych aktów prawnych z zakresu prawa
pracy podczas wykonywania prac zawodowych;
A.35.2(1)4 określić procedury stosowane w polityce personalnej przedsiębiorstw –
zasady rekrutacji pracowników;
A.35.2(1)5 scharakteryzować rodzaje stosunków pracy zawartych na podstawie
Kodeksu pracy;
A.35.2(1)6 rozróżniać rodzaje umów cywilnoprawnych;
A.35.2(1)7 dobrać właściwą umowę (umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło)
do zatrudnienia pracownika;
A.35.2(1)8 ustalić prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy;
A.35.2(1)9 określić zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego
i bezpłatnego;
A.35.2(1)10 obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego;
A.35.2(1)11 obliczyć okres wypowiedzenia i ustalić termin wypowiedzenia;
A.35.2(1)12 zastosować przepisy prawa pracy przy zatrudnieniu młodocianego
pracownika;
A.35.2(1)13 omówić odpowiedzialność porządkową i materialną pracowników;
A.35.2(1)14 dokonać podziału wynagrodzeń i określić ich elementy;
A.35.2(1)15 rozpoznać różne systemy płac;
A.35.2(1)16 zidentyfikować zapisy prawa pracy i ubezpieczeń dotyczące uzyskania praw
emerytalno-rentowych;
A.35.2(2)2 przygotować treść ogłoszenia o pracy zgodnie z planem zatrudnienia
jednostki organizacyjnej;
A.35.2(2)3 dokonać selekcji wstępnej kandydatów;
A.35.2(4)1 wyjaśnić pojęcie system płac;
A.35.2(4)2 omówić możliwe składniki wynagrodzeń osobowych: wynagrodzenie
zasadnicze, dodatki za pracę nocną, dodatki za dyżury, nadgodziny, dodatki funkcyjne,
dodatki za pracę w uciążliwych warunkach, premie, dodatek wyrównawczy,
opodatkowane dodatki fakultatywne;
A.35.2(4)3 zidentyfikować część stałą i ruchomą wynagrodzenia;
A.35.2(4)4 scharakteryzować różne systemy płac;
A.35.2(4)5 określić wymiar czasu pracy;
A.35.2(4)6 obliczyć wynagrodzenie zasadnicze według różnych systemów
wynagradzania;
A.35.2(4)7 wyjaśnić zasady obliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych;
A.35.2(4)8 obliczyć wynagrodzenie za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych
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 Archiwizacja dokumentacji pracowniczej.
 Zasady i metody budowania kultury organizacji.
 Czynniki i metody integracji wewnętrznej zespołu pracowników.
 System motywowania pracowników.
 Normowanie czasu pracy.
 Wskaźniki oceny gospodarowania zasobami ludzkimi.
 Korzystanie z przepisów prawa podczas wykonywania zadań
zawodowych.

w różnych porach i dniach;
A.35.2(4)9 określić zasady obowiązujące przy wyliczaniu wynagrodzenia w porze
nocnej;
A.35.2(4)10 obliczyć wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych;
A.35.2(4)11 wyjaśnić zasady ustalania dodatku wyrównawczego;
A.35.2(4)12 obliczyć dodatek wyrównawczy dla pracownika przesuniętego na inne
stanowisko pracy;
A.35.2(4)13 obliczyć premię, dodatek funkcyjny i stażowy ustalony procentowo;
A.35.2(4)14 rozróżnić pojęcia wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z
ubezpieczenia społecznego;
A.35.2(4)15 wyjaśnić zasady ustalania wynagrodzenia chorobowego z uwzględnieniem
przyczyn powstania niezdolności do pracy;
A.35.2(4)16 obliczyć wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z uwzględnieniem
różnych systemów wynagradzania;
A.35.2(4)17 obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu przy zmiennych składnikach
wynagrodzenia;
A.35.2(4)18 obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop;
A.35.2(4)19 obliczyć wynagrodzenie z tytułu ryczałtu samochodowego;
A.35.2(4)20 obliczyć wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres
dłuższy niż jeden miesiąc z określonym wynagrodzeniem za cały miesiąc w przypadku,
jeśli praca rozpoczyna się w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca;
A.35.2(9)1 rozróżnić grupy pracowników w różnych jednostkach organizacyjnych;
A.35.2(9)2 obliczyć średnie stany i ocenić strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie;
A.35.2(9)3 obliczyć i ocenić dynamikę zatrudnienia;
A.35.2(9)4 omówić czynniki fluktuacji kadr;
A.35.2(9)5 obliczyć i ocenić płynność kadr;
A.35.2(9)6 obliczyć wydajność pracy i pracochłonność produkcji;
A.35.2(9)7 scharakteryzować czynniki wpływające na wzrost wydajności pracy;
A.35.2(9)8 ocenić stopień wykorzystania czasu pracy;
A.35.2(9)9 obliczyć i zinterpretować wskaźnik wzrostu wynagrodzeń;
A.35.2(9)10 obliczyć i zinterpretować wskaźnik produktywności wynagrodzeń;
A.35.2(9)11 ustalić liczbę zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty;
A.35.2(9)12 obliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
A.35.3(2)6 zaplanować zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w sensie ilościowym i
jakościowym;
A.35.3(2)7 zaplanować system oceniania i motywowania pracowników;
A.35.3(2)8 zaplanować elementy systemu polityki personalnej;
A.35.3(4)22 obliczyć i zinterpretować wskaźniki oceny gospodarowania zasobami
ludzkimi;
KPS(1)2 wyjaśnić podstawowe zasady kultury osobistej i zawodowej w relacjach ze
współpracownikami;
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KPS(1)6 dokonać analizy przypadków mobbingu w miejscu pracy;
KPS(1)7 ocenić wpływ mobbingu w miejscu pracy na image przedsiębiorstwa;
KPS(6)2 dokonać analizy ofert szkoleń w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
KPS(6)3 pozyskać informacje o możliwościach podwyższania kwalifikacji;
KPS(6)4 ocenić własne zapotrzebowanie na przedmiot dokształcenia;
KPS(6)5 wyszukać oferty szkoleń zawodowych;
KPS(6)6 dobrać szkolenie do swoich potrzeb;
KPS(7)1 określić zasady przestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(7)2 przestrzegać tajemnicy zawodowej związanej z prowadzeniem akt osobowych
podległych pracowników;
KPS(8)5 określić skutki podejmowanych działań;
KPS(9)3 stosować zasady mediacji;
KPS(9)5 wynegocjować korzystne warunki porozumień z pracodawcą;
OMZ(3)2 stosować zasady kierowania pracą zespołu;
OMZ(4)5 prowadzić okresową ocenę pracowników;
OMZ(6)2 być asertywnym;
OMZ(6)3 wykorzystać w rozmowie podstawowe techniki komunikacji;
OMZ(6)4 rozpoznać i usuwać bariery w komunikacji z podwładnymi i
współpracownikami;
OMZ(6)5 udzielić poprawnej informacji zwrotnej;
OMZ(6)6 rozwiązywać konflikty zgodnie z zasadami komunikacji interpersonalnej;
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DOKUMENTOWANIE PRACY I PŁACY.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(8)16 zastosować przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń;
PKZ(A.m)(3)15 sporządzić pisma dotyczące ubiegania się o pracę;
PKZ(A.m)(3)16 sporządzić pisma występujące w fazie zatrudnienia;
PKZ(A.m)(3)17 sporządzić pisma występujące w fazie rozwiązania stosunku pracy;
A.35.2(2)1 wyszukiwać i interpretować przepisy prawne dotyczące prowadzenia
dokumentacji pracowniczej;
A.35.2(2)4 powiadomić kandydata o planowanym terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
A.35.2(2)5 identyfikować dokumenty niezbędne do podjęcia pracy przez pracownika;
A.35.2(2)6 identyfikować dokumenty wymagane w trakcie zatrudnienia pracownika;
A.35.2(2)7 scharakteryzować strukturę akt osobowych pracownika;

Poziom
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Materiał kształcenia
 Dokumentacja aplikacyjna ubiegającego się o pracę.
 Dokumentacja wymagana w trakcie zatrudniania pracownika.
 Sporządzanie różnych umów o pracę zgodnie z prawem.
 Sporządzanie umów cywilnoprawnych.
 Akta osobowe pracownika.
 Oświadczenia składane przez pracownika dla celów podatkowych.
 Oświadczenie składane przez pracownika dla celów ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych.
 Inne oświadczenia składane przez pracownika, np. oświadczenie o
zapoznaniu się z regulaminem pracy.

A.35.2(2)8 założyć akta osobowe pracownika;
A.35.2(2)9 wyszukiwać i interpretować przepisy Kodeksu pracy dotyczące zawierania
umów o pracę;
A.35.2(2)10 rozróżniać rodzaje umów o pracę;
A.35.2(2)11 sporządzić różne rodzaje umów o pracę, w tym umowę z pracownikiem
młodocianym;
A.35.2(2)12 sporządzać oświadczenia składane przez pracownika w trakcie
zatrudnienia, w tym: o zapoznaniu się z regulaminem pracy i wynagradzania, o
przeszkoleniu w zakresie bhp, o zapoznaniu się z zakresem informacji objętych
tajemnicą, o przyjęciu odpowiedzialności materialnej;
A.35.2(2)13 sporządzać zakres czynności pracownika i informację o warunkach
zatrudnienia;
A.35.2(2)14 prowadzić ewidencję czasu pracy;
A.35.2(2)15 sporządzić plan urlopów;
A.35.2(2)16 sporządzić karty urlopowe;
A.35.2(2)17 sporządzić imienne karty przychodów pracowniczych;
A.35.2(2)18 sporządzać karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia ochronnego oraz
indywidualnych środków ochrony;
A.35.2(2)19 sporządzać karty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i
obuwia oraz ich pranie i konserwację;
A.35.2(2)20 sporządzać umowy o zakazie konkurencji;
A.35.2(2)21 sporządzić plany kariery zawodowej pracowników zgodnie z przyjętą
polityką rozwoju zasobów ludzkich w jednostce organizacyjnej;
A.35.2(2)22 sporządzać umowy szkoleniowe;
A.35.2(2)23 sporządzać pisma informujące dla pracowników, np. o zmianie warunków
pracy i płacy, o przyznaniu nagrody, o wymierzeniu kary porządkowej;
A.35.2(2)24 identyfikować dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy oraz
wygaśnięciem stosunku pracy;
A.35.2(2)25 rozróżnić sposoby rozwiązania stosunku pracy;
A.35.2(2)26 ustalać okres wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy i czasu stażu
pracy;
A.35.2(2)27 sporządzić rozwiązanie stosunku pracy;
A.35.2(2)28 wystawić świadectwo pracy;
A.35.2(2)29 zinterpretować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zawierania umów
cywilnoprawnych;
A.35.2(2)30 zastosować rodzaj umowy cywilnoprawnej do rodzaju zadania
powierzonego przez zlecającego;
A.35.2(3)1 dobrać dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych;
A.35.2(3)2 analizować spełnienie warunków nabycia prawa do uzyskania emerytury
przez pracownika;
A.35.2(3)3 posłużyć się Klasyfikacją Zawodów i Specjalności;
A.35.2(3)4 sporządzić wniosek o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych;
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 Dokumentacja związana z warunkami zatrudnienia i zakresem
obowiązków oraz sprawami organizacyjno- porządkowymi.
 Dokumentacja związana z urlopami.
 Dokumentacja związana z dopełnieniem przez pracodawcę obowiązków
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Korespondencja z pracownikiem w trakcie zatrudnienia.
 Dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy.
 Dokumentacja emerytalno – rentowa.
 Ewidencja czasu pracy.
 Obliczanie składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczki na
podatek dochodowy i sporządzanie zbiorczych list płac.
 Imienne karty przychodów.
 Oświadczenie pracownika dla celów dokonania rocznego rozliczenia z
podatku dochodowego.
 Deklaracje rozliczeniowe z urzędem skarbowym o wysokości pobranych
zaliczek z tytułu zatrudniana pracowników obowiązujące płatnika
składek.
 Deklaracje rozliczeniowe z tytułu pobranych zaliczek w ciągu roku dla
pracowników.
 Dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa z tytułu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych w związku z zatrudnianiem pracowników.
 Informacja o ustaleniu danych dla celów ustalenia wysokości składki na
ubezpieczenia wypadkowe.
 Dokumentacja związana z rozwojem zawodowym pracowników.
 Wydawanie zaświadczeń w sprawach kadrowo – płacowych.
 Wykorzystanie przepisów prawa do wykonania zadań zawodowych.
 Wykorzystanie urządzeń biurowych i technik informatycznych w
prowadzeniu spraw kadrowych.

A.35.2(3)5 skompletować dokumenty dowodowe niezbędne do ustalenia prawa do
emerytury i jej wysokości oraz renty z tytułu niezdolności do pracy;
A.35.2(3)6 sporządzić kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
(np. Rp-6);
A.35.2(3)7 sporządzić zaświadczenie pracodawcy – płatnika składek o zatrudnieniu
i wysokości wynagrodzenia (np. Rp-7);
A.35.2(3)8 analizować decyzję o ustaleniu kapitału początkowego;
A.35.2(3)9 doradzić pracownikowi w zakresie wyboru najkorzystniejszych okresów
wynagrodzenia do ustalenia podstawy wymiaru emerytury;
A.35.2(3)10 ustalić miejsce złożenia wniosku o nabycie praw emerytalnych lub
rentowych;
A.35.2(5)1 wykorzystać zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
dotyczące poboru i obliczenia zaliczek z tytułu wypłaconych wynagrodzeń;
A.35.2(5)2 wykorzystać zapisy prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w
zakresie naliczania składek od wynagrodzeń;
A.35.2(5)3 ustalić podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym z
uwzględnieniem wynagrodzeń za czas choroby;
A.35.2(5)4 obliczyć składki ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez osobę
ubezpieczoną;
A.35.2(5)5 podać schemat ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę i umów
cywilnoprawnych;
A.35.2(5)6 wskazać cel, termin i skutki złożenia/niezłożenia przez pracownika
oświadczenia dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od
osób fizycznych;
A.35.2(5)7 obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych od wynagrodzeń;
A.35.2(5)8 odszukać i zastosować właściwe koszty uzyskania przychodów;
A.35.2(5)9 odszukać i właściwie do sytuacji zastosować kwotę wolną od podatku;
A.35.2(5)10 obliczyć zaliczkę należną na podatek dochodowy od osób fizycznych z
tytułu umów o pracę;
A.35.2(5)11 ustalić podstawę obliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne;
A.35.2(5)12 obliczyć należne i do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne;
A.35.2(5)13 ustalić zaliczkę „do zapłaty” na podatek dochodowy od osób fizycznych z
tytułu umów o pracę ;
A.35.2(5)14 obliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów
cywilnoprawnych, w tym zaliczek ryczałtowych;
A.35.2(5)15 obliczyć miesięczną zaliczkę i roczne zobowiązanie na podatek dochodowy
od osób fizycznych z tytułu zatrudniania pracowników dla płatnika;
A.35.2(6)1 rozróżnić pojęcia: wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto,
wynagrodzenie „do wypłaty”;
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A.35.2(6)2 wykorzystać zapisy prawa pracy w zakresie potrąceń komorniczych;
A.35.2(6)3 określić formy wypłacania wynagrodzeń;
A.35.2(6)4 identyfikować dodatki do wynagrodzeń podlegające opodatkowaniu
(dodatek funkcyjny, stażowy, zmianowy, wyrównawczy, za pracę w szczególnych
warunkach, za rozłąkę);
A.35.2(6)5 identyfikować zasiłki i świadczenia wypłacane ze środków budżetowych;
A.35.2(6)6 określić składniki wynagrodzenia brutto;
A.35.2(6)7 identyfikować obligatoryjne potrącenia z listy płac;
A.35.2(6)8 naliczyć obligatoryjne potrącenia od wynagrodzeń zgodnie z prawem;
A.35.2(6)9 obliczyć wynagrodzenie netto;
A.35.2(6)10 zidentyfikować potrącenia fakultatywne z listy płac;
A.35.2(6)11 zapisać potrącenia fakultatywne na druku listy płac;
A.35.2(6)12 ustalić wynagrodzenie do wypłaty;
A.35.2(6)13 określić schemat obliczania wynagrodzenia „do wypłaty”;
A.35.2(6)14 analizować druk listy płac;
A.35.2(6)15 sporządzić listę płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę;
A.35.2(6)16 sporządzić listę płac dla pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne na podstawie wystawionych rachunków;
A.35.2(7)1 dobrać dokumentację zgłoszeniową osoby ubezpieczonej z tytułu umowy o
pracę oraz z tytułu umów cywilno-prawnych;
A.35.2(7)2 ustalić właściwy kod zgłoszenia;
A.35.2(7)3 sporządzić zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych lub wyłącznie zdrowotnych w terminie zgodnym z prawem;
A.35.2(7)4 sporządzić wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz wyłącznie zdrowotnych z różnych przyczyn;
A.35.2(7)5 dobrać dokumentację do zestawu rozliczeniowego z tytułu ubezpieczeń;
A.35.2(7)6 rozróżnić składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez
ubezpieczonych i płatnika;
A.35.2(7)7 wykorzystać dane o składkach płaconych przez ubezpieczonych obliczonych
w sporządzonej liście płac do sporządzenia raportu imiennego w miesięcznym zestawie
rozliczeniowym z tytułu ubezpieczeń pracowników;
A.35.2(7)8 zidentyfikować składki ubezpieczeń płacone przez płatników;
A.35.2(7)9 obliczyć składki ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez
płatnika;
A.35.2(7)10 sporządzić raporty imienne do deklaracji rozliczeniowej z tytułu
ubezpieczeń;
A.35.2(7)11 obliczyć składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych zgodnie z przepisami prawa;
A.35.2(7)12 obliczyć składki na ubezpieczenia zdrowotne;
A.35.2(7)13 wykorzystać informacje ze sporządzonej listy płac o podstawie i wysokości
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składek naliczonych na ubezpieczenia zdrowotne za pracowników przy sporządzaniu
dokumentacji rozliczeniowej z tytułu ubezpieczeń;
A.35.2(7)14 sporządzić deklarację rozliczeniową z tytułu ubezpieczeń;
A.35.2(7)15 sporządzić zestaw rozliczeniowy korygujący z tytułu ubezpieczeń;
A.35.2(7)16 ustalić podmioty zobowiązane do składnia informacji o danych do ustalenia
składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz termin jej złożenia;
A.35.2(7)17 wypełnić formularz informacji o danych do ustalenia składki na
ubezpieczenia wypadkowe;
A.35.2(8)1 zidentyfikować terminy składania przez płatnika w urzędzie skarbowym
deklaracji podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w
związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
A.35.2(8)2 podać termin przekazania pracownikowi informacji o dochodach i
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz sporządzonego obliczenia podatku
od dochodu uzyskanego przez podatnika;
A.35.2(8)3 podać zgodny z prawem termin złożenia przez pracownika oświadczenia dla
celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego
przez podatnika w roku podatkowym;
A.35.2(8)4 wyjaśnić cel i skutki złożenia przez pracownika oświadczenia dla celów
dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez
podatnika w roku podatkowym;
A.35.2(8)5 dobrać stosownie do sytuacji odpowiedni formularz deklaracji/zeznania;
A.35.2(8)6 sporządzić deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym
pobranym od umów zleceń;
A.35.2(8)7 sporządzić roczną deklarację o pobranych przez płatnika zaliczkach na
podatek dochodowy od wynagrodzeń rozliczanych na zasadach ogólnych;
A.35.2(8)8 sporządzić informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy dla pracownika rozliczającego się poza zakładem pracy;
A.35.2(8)9 sporządzić roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez
podatnika dla pracownika rozliczanego ostatecznie przez zakład pracy;
A.35.2(10)1 przygotować dokumentację pracowniczą wspomagając się edytorem
tekstu;
KPS(3)4 identyfikować problemy w pracy zawodowej;
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331403.M3.J3
WYKORZYSTANIE PROGRAMU KADROWO PŁACOWEGO I DO ROZLICZEŃ
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.m)(7)11 archiwizować dane w programie kadrowo- płacowym i programie
obsługującym rozliczenia ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
A.35.2(10)2 prowadzić sprawy kadrowo-płacowe w programie kadrowo – płacowym;
A.35.2(10)3 ustawić parametry podatkowe programu kadrowo-płacowego;
A.35.2(10)4 ustawić parametry ZUS w programie kadrowo-płacowym;
A.35.2(10)5 założyć firmę w programie kadrowo-płacowym;
A.35.2(10)6 wprowadzić dane identyfikacyjne i ustalone warunki zatrudnienia
pracownika;
A.35.2(10)7 zmodyfikować wprowadzone dane;
A.35.2(10)8 wykorzystać program kadrowo-płacowy do sporządzenia dokumentacji
pracowniczej (np. umowy, świadectwa pracy, druki do uzyskania świadczeń z tytułu
ubezpieczeń , zaświadczenia);
A.35.2(10)9 ustalić wynagrodzenie za czas choroby/urlopu w programie kadrowopłacowym;
A.35.2(10)10 sporządzić zbiorczą listę płac pracowników zatrudnionych na umowę o
pracę w programie kadrowo-płacowym;
A.35.2(10)11 sporządzić zbiorczą listę płac pracowników zatrudnionych na umowy
cywilno-prawne w programie kadrowo-płacowym;
A.35.2(10)12 wygenerować obliczenie zaliczki miesięcznej z tytułu podatku
dochodowego za pracowników, w tym od ryczałtowych umów cywilno-prawnych;
A.35.2(10)13 wygenerować dowód zapłaty zaliczki z tytułu podatku dochodowego za
pracowników;
A.35.2(10)14 wygenerować kartę przychodów pracownika;
A.35.2(10)15 sporządzić rozliczenia roczne PIT11, PIT40, PIT4R, PIT8AR w programie
kadrowo-płacowym;
A.35.2(10)16 prowadzić rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z
wykorzystaniem programu do obsługi ubezpieczeń społecznych;
A.35.2(10)17 uruchomić program do rozliczania ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych;
A.35.2(10)18 ustawić parametry programu do rozliczania ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych;
A.35.2(10)19 założyć rejestr ubezpieczonych w programie do obsługi ubezpieczeń
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Materiał kształcenia
 Uruchamianie programu kadrowo – płacowego.
 Zakładanie firmy w programie kadrowo – płacowym.
 Przygotowanie programu do dokonywania obliczeń systemowych
dostosowanych do potrzeb firmy, wymagań podatkowych i ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych.
 Zakładanie i modyfikowanie bazy danych pracowników.
 Sporządzanie zbiorczych list płac w programie kadrowo-płacowym.
 Sporządzanie indywidualnych kart przychodów pracowników.
 Sporządzanie rocznych informacji i rozliczeń dla pracowników w programie
kadrowo-płacowym.
 Sporządzanie obliczenia miesięcznej zaliczki z tytułu zatrudniania pracowników
dla płatnika.
 Sporządzanie rocznej informacji o pobranych zaliczkach z tytułu zatrudniania
pracowników dla płatnika.
 Sporządzanie dowodów zapłaty w programie kadrowo-płacowym.
 Sporządzanie innych dostępnych w programie dokumentów w sprawach
pracowniczych.
 Drukowanie dokumentów z programu kadrowo-płacowego.
 Instalacja programu do obsługi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 Uruchamianie aplikacji do prowadzenia rozliczeń z tytułu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych.
 Obsługa funkcji rejestr płatników, rejestr ubezpieczonych w programie do
rozliczania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie do
obsługi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w kontekście płatnika.
 Przygotowanie zestawów dokumentów do wysyłki.
 Wysyłanie zestawów w formie papierowej.
 Analiza funkcji – przekaz elektroniczny w programie do rozliczania ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych.
 Drukowanie dokumentów i zestawów dokumentów z programu do rozliczania
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 Archiwizowanie danych w programach kadrowo – płacowym i rozliczeń
ubezpieczeń społecznych na dysku twardym i zewnętrznym nośniku danych.

społecznych i zdrowotnych;
A.35.2(10)20 wpisać dane firmy do rejestru płatników w programie do ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych;
A.35.2(10)21 sporządzić druk zgłoszenia firmy jako płatnika składek
ubezpieczeniowych;
A.35.2(10)22 tworzyć dokumenty zgłoszeniowe osób ubezpieczonych w programie do
obsługi ubezpieczeń społecznych;
A.35.2(10)23 tworzyć dokumenty rozliczeniowe w programie do obsługi ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych;
A.35.2(10)24 tworzyć zestawy dokumentów wprowadzonych w programie do obsługi
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
A.35.2(10)25 tworzyć zestawy dokumentów wysłanych w programie do obsługi
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
A.35.2(10)26 wygenerować i wydrukować dokumenty płatnicze w programie do
obsługi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
A.35.2(10)27 ustawić program do obsługi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na
przekaz elektroniczny;
A.35.2(10)28 omówić zasady przekazu elektronicznego dokumentów w programie do
obsługi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

331403.M3.J4
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PROWADZENIE KORESPONDENCJI W SPRAWACH OSOBOWYCH W JĘZYKU OBCYM.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
JOZ(1)4 przeprowadzić rozmowę związaną z podróżą służbową;
JOZ(1)5 zarezerwować noclegi w języku obcym;
JOZ(2)5 przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem obcojęzycznym;
JOZ(3)8 przetłumaczyć z języka obcego na język polski dokumentację aplikacyjną
kandydatów na pracownika oraz dokumentację pracowniczą;
JOZ(3)9 przeczytać i przetłumaczyć z języka obcego na język polski ofertę pracy;
JOZ(3)10 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję pracowniczą;
JOZ(3)14 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczny tekst dotyczący zasad ubezpieczeń
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Materiał kształcenia
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Słownictwo zawodowe z zakresu: kadr, płac, dokumentacji pracowniczej,
dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o pracę, nazw urządzeń i
sprzętu biurowego, obsługi urządzeń biurowych, nazw zawodów, typów
szkół, określania wymagań na dane stanowisko pracy, ubezpieczeń
osobowych, organizacji podróży służbowych;
Redagowanie dokumentów aplikacyjnych o pracę.
Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
Redagowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem;
Wydawanie poleceń.
Prowadzenie rozmów bezpośrednich i telefonicznych z pracownikami.
Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach

osobowych w innym kraju;
JOZ(4)1 komunikować się z zespołem pracowników, przełożonym i klientem w języku
obcym w rozmowie bezpośredniej, telefonicznej i za pośrednictwem poczty
elektronicznej;
JOZ(4)2 przetłumaczyć z języka polskiego na język obcy typowe polecenia służbowe w
pracy biurowej;
JOZ(4)3 sporządzić notatkę z przeczytanego tekstu dotyczącego spraw pracowniczych;
JOZ(4)4 redagować w języku obcym dokumentację w sprawach pracowniczych;
JOZ(4)5 sporządzić dokumenty aplikacyjne w języku obcym;
JOZ(4)6 dokonać autoprezentacji w języku obcym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
JOZ(4)14 udzielić w języku obcym informacji o zadaniach poszczególnych komórek
organizacyjnych jednostki organizacyjnej;
JOZ(4)15 przeprowadzić instruktaż stanowiskowy na stanowisku komputerowym dla
pracownika w języku obcym;
JOZ(4)16 przygotować w języku obcym ofertę pracy;
JOZ(5)2 skorzystać z obcojęzycznych źródeł multimedialnych;
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dotyczących zagranicznej podróży służbowej pracownika.
Ubezpieczenia osobowe.
Internet źródłem pozyskania informacji pracowniczych i o rynku pracy.

M4
331403.M4.J1

PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.36.1(1)1. rozróżnić pojęcia: dokument, dowód księgowy;
A.36.1(1)2 określić wymagania formalne różnych dowodów księgowych;
A.36.1(1)3 sklasyfikować dowody księgowe ze względu na różne kryteria;
A.36.1(1)4 przeprowadzić kontrolę formalną, merytoryczną i finansową sporządzonych
dowodów księgowych;
A 36.1(1)5 zidentyfikować rodzaj dowodu księgowego;
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A.36.1(1)6 dobrać dowód księgowy do zaistniałej operacji gospodarczej;
A.36.1(1)7 sporządzać poprawnie dowody księgowe na stanowisku pracy księgowego;
A.36.1(1)8 kwalifikować spośród różnych dokumentów dowody księgowe;
A.36.1(2)1 rozróżniać pojęcia: zdarzenie gospodarcze i operacja gospodarcza;
A.36.1(2)2 wybrać operacje gospodarcze spośród zdarzeń gospodarczych;
A.36.1(2)3 wyjaśnić klasyfikację operacji gospodarczych;
A.36.1(2)4 omówić skutki wpływu różnych typów operacji bilansowych na sumę
bilansową;
A.36.1(2)5 określić typy operacji wynikowych;
A.36.1(3)1 wykorzystać ogólne zasady archiwizacji w archiwizowaniu i zabezpieczeniu
dowodów księgowych;
A.36.1(3)2 analizować zapisy ustawy o rachunkowości i zapisy ordynacji podatkowej
mówiące o przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów księgowych;
A.36.1(3)3 analizować zapisy polityki rachunkowości dotyczące przechowywania,
zabezpieczania i udostępniania zbioru dowodów księgowych;
A.36.1(3)4 zaplanować zapisy polityki rachunkowości w zakresie przechowywania,
zabezpieczenia i udostępniania zbiorów księgowych;
A.36.1(3)5 powiadomić urząd skarbowy o miejscu/zmianie miejsca przechowywania
dowodów księgowych;
A.36.1(3)6 przygotować dowody księgowe w porządku chronologicznym;
A.36.1(3)7 dobrać do potrzeb jednostki organizacyjnej i potrzeb kontroli sposób
segregowania zbioru księgowego do archiwizacji;
A.36.1(3)8 ustalić termin przechowywania zbiorów księgowych;
A.36.1(3)9 przygotować i oznaczyć zbiór księgowy do archiwizacji;
A.36.1(3)10 przekazać zbiory księgowe do archiwum;

P
P
P
P
P
P

P
P

P
P
P
P
P
PP
P
P
P
P
P
P

Materiał kształcenia
 Pojęcie i funkcje rachunkowości.
 Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym.
 Zakres rachunkowości.
 Nadrzędne zasady rachunkowości.
 Podziała i charakterystyka aktyw i pasyw.
 Bilans. Zasada bilansowego ujmowania aktyw i źródeł ich pochodzenia.
 Operacje gospodarcze i ich typy.
 Pojęcie i klasyfikacja dowodów księgowych.
 Kontrola dowodów księgowych.
 Poprawianie błędów w dowodach księgowych.
 Obieg dowodów księgowych.
 Archiwizacja i zabezpieczanie dowodów księgowych.
 Podstawowe kategorie wynikowe; koszt, przychód, koszty proste, koszty
złożone, zyski nadzwyczajne, straty nadzwyczajne.
 Koszty według rodzaju i ich klasyfikacja.
 Rodzaje i budowa kont księgowych.
 Funkcjonowanie kont bilansowych.
 Funkcjonowanie kont wynikowych.
 Funkcjonowanie konta wynik finansowy.
 Dzielenie i łączenie kont.
 Zastosowanie i funkcjonowanie kont rozliczeniowych.
 Konta pozabilansowe.
 Zasady ewidencji na kontach księgowych: zasada podwójnego zapisu, zapisu
powtarzanego i zapisu pojedynczego.
 Dekretacja dowodów księgowych.
 Zastosowanie zasad księgowych w prostych przykładach ewidencyjnych.
 Poprawianie błędów księgowych w księgach rachunkowych.
 Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych.
 Uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyczną.

A.36.1(3)11 omówić zasady zabezpieczenia informatycznych zbiorów księgowych;
A.36.1(3)16 uzasadnić rolę dowodową i konieczność należytej dbałości o dowody
księgowe;
A.36.1(3)17 przygotować instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz
ochrony zbiorów;
A.36.1(3)18 omówić sposób postępowania w przypadku zniszczenia zbiorów danych z
przyczyn losowych i popełnienia przestępstwa;
A.36.1(4)1 wyjaśnić pojęcia: aktywa i pasywa;
A.36.1(4)2 określić cechy aktywów i pasywów;
A.36.1(4)3 sklasyfikować i scharakteryzować aktywa trwałe;
A.36.1(4)4 sklasyfikować i scharakteryzować aktywa obrotowe;
A.36.1(4)5 przyporządkować podane składniki inwentarza do różnych składników
aktyw;
A.36.1(4)6 wyjaśnić pojęcia: kapitały (fundusze) własne, zobowiązania, rezerwy;
A.36.1(4)7 sklasyfikować i scharakteryzować kapitały (fundusze) własne w zależności
od formy prawno-organizacyjnej jednostki;
A.36.1(4)8 przyporządkować podane składniki do poszczególnych grup pasyw;
A.36.1(4)9 sporządzić uproszczony bilans jednostki z zachowaniem zasady rosnącej
płynności i zasady malejącej wymagalności;
A.36.1(4)10 wyjaśnić i stosować zasadę równowagi bilansowej;
A.36.1(6)1 rozróżnić pojęcia: wydatek, nakład, koszt, strata nadzwyczajna;
A.36.1(6)2 rozróżnić pojęcia: wpływ, przychód, dochód (zysk, strata), zysk
nadzwyczajny;
A.36.1(6)3 zaklasyfikować zaistniałą operację gospodarczą do odpowiedniej kategorii
wynikowej;
A.36.1(6)5 rozróżnić koszty proste i złożone;
A.36.1(6)10 zdefiniować straty i zyski nadzwyczajne;
A.36.1(7)1 wyjaśnić pojęcie rachunkowości;
A.36.1(7)2 zidentyfikować miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym jednostki
organizacyjnej i w skali makroekonomicznej;
A.36.1(7)3 opisać zakres rachunkowości;
A.36.1(7)4 uzasadnić wymagane cechy rachunkowości w powiązaniu z jej rolą w
praktyce gospodarczej;
A.36.1(7)5 zidentyfikować normy prawne regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych;
A.36.1(7)7 wyjaśnić nadrzędne zasady rachunkowości;
A.36.1(8)1 wyjaśnić pojęcia: konto księgowe, konto syntetyczne, konto analityczne,
konto podstawowe, konto korygujące, zasada podwójnego zapisu, zasada zapisu
powtarzanego, zasada zapisu pojedynczego na kontach;
A.36.1(8)2 wyjaśnić budowę konta księgowego;
A.36.1(8)3 wyjaśnić określenia obciążyć konto, uznać konto;
A.36.1(8)4 rozróżnić rodzaje kont;
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A.36.1(8)5 zastosować zasady funkcjonowania kont bilansowych, wynikowych,
rozliczeniowych i pozabilansowych;
A.36.1(8)6 dokonać podziału analitycznego kont;
A.36.1(8)7 określić wpływ konta korygującego na konto podstawowe;
A.36.1(8)8 zastosować zasady funkcjonowania kont podzielonych;
A.36.1(8)9 określić zasadę funkcjonowania kont połączonych;
A.36.1(8)10 dobrać odpowiednią zasadę funkcjonowania do podanych kont
księgowych;
A.36.1(8)11 ocenić poprawność zastosowania zasad funkcjonowania kont;
A.36.1(9)1 rozróżnić elementy ksiąg rachunkowych;
A.36.1(9)2 określić powiązanie kont bilansowych z bilansem otwarcia;
A.36.1(9)3 otwierać księgę główną i księgi pomocnicze;
A.36.1(9)4 zamykać konta księgowe;
A.36.1(9)5 określić powiązanie kont bilansowych z bilansem zamknięcia;
A.36.1(9)6 sporządzić uproszczony bilans zamknięcia;
A.36.1(9)7 podać treść ekonomiczną sald początkowych i końcowych;
A.36.1(9)8 określić dzień otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych;
A.36.1(15)1 określić zasady poprawiania błędów księgowych w różnych dowodach
księgowych;
A.36.1(15)2 wykryć błędy w dowodach księgowych;
A.36.1(15)3 poprawić błędy w dowodach zewnętrznych własnych i obcych innych niż
faktura VAT;
A.36.1(15)4 poprawić błędy w danych identyfikacyjnych i rachunkowych występujące w
fakturze VAT;
A.36.1(15)5 poprawić błędy w dowodach wewnętrznych;
A.36.1(15)6 poprawić błędy w dowodach ścisłego zarachowania;
A.36.1(15)7 wyjaśnić zasady poprawiania błędów w księgach rachunkowych;
A.36.1(15)8 uzasadnić wpływ stosowanych metod poprawiania błędów księgowych na
obroty i saldo konta;
A.36.1(15)9 dobrać metodę poprawiania błędów w księgach rachunkowych do
charakteru konta;
A.36.1(15)10 poprawić błędy w księgach rachunkowych korektą;
A.36.1(15)11 poprawić błędy w księgach rachunkowych stornem czarnym;
A.36.1(15)12 poprawić błędy w księgach rachunkowych stornem czerwonym;
A.36.1(15)13 poprawić błędy w księgach rachunkowych stornem mieszanym;
A.36.1(16)1 omówić zasady sporządzania zestawienia obrotów i sald księgi głównej;
A.36.1(16)2 wskazać częstotliwość sporządzania zestawienia obrotów i sald kont księgi
głównej;
A.36.1(16)3 sporządzić zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej;
A.36.1(16)4 omówić zasady uzgadniania ewidencji analitycznej z syntetyczną;
A.36.1(16)5 sporządzić zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych;
A.36.1(16)6 określić rodzaje błędów wykrywanych i niewykrywanych przez zestawienie
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obrotów i sald;
A.36.1(16)7 ocenić poprawność księgowań na podstawie sporządzonego zestawienia
obrotów i sald;
A.36.1(16)8 zinterpretować powiązanie zestawienia obrotów i sald z bilansem
zamknięcia;
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PROWADZENIE WYCENY I RACHUNKU WYNIKÓW.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.36.1(5)1 zdefiniować kategorie przyjęte do potrzeb wyceny: rzeczywistą cenę zakupu,
rzeczywistą cenę nabycia, , cenę ewidencyjną, rzeczywisty koszt wytworzenia,
planowany koszt wytworzenia, techniczny koszt wytworzenia, całkowity koszt
wytworzenia, zakładowy koszt wytworzenia, trwałą utratę wartości składników aktyw,
odchylenia od cen ewidencyjnych, wartość godziwa;
A.36.1(5)2 wycenić materiały, towary i produkty pracy w systemie cen zmiennych i
stałych w ciągu roku obrotowego;
A.36.1(5)3 ustalić i rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, towarów i
produktów pracy;
A.36.1(5)4 wycenić niefinansowe aktywa trwałe w ciągu roku obrotowego;
A.36.1(5)5 omówić zasady wyceny inwestycji i rozrachunków w walutach obcych;
A.36.1(5)6 wycenić inwestycje i rozrachunki, w tym w walutach obcych w ciągu roku
obrotowego;
A.36.1(5)7 wycenić rzeczowe składniki aktyw obrotowych na dzień bilansowy;
A.36.1(5)8 wycenić niefinansowe aktywa trwałe na dzień bilansowy;
A.36.1(5)9 wycenić inwestycje i rozrachunki, w tym w walutach obcych na dzień
bilansowy;
A.36.1(5)10 obliczyć odpis aktualizujący wartość niefinansowych aktywów trwałych,
rzeczowych aktywów obrotowych i należności;
A.36.1(6)4 sklasyfikować koszty i przychody działalności operacyjnej zwykłej jednostki;
A.36.1(6)6 rozróżniać koszty bezpośrednie i koszty pośrednie;
A.36.1(6)7 rozróżnić koszty bieżące oraz koszty związane z innymi okresami i określić
ich powiązanie z przychodami;
A.36.1(6)8 sklasyfikować koszty i przychody pozostałej działalności operacyjnej
jednostki;
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Materiał kształcenia
 Podstawowe pojęcia stosowane przy wycenie.
 Amortyzacja i metody jej naliczania.
 Wycena bilansowa środków trwałych.
 Wycena środków trwałych w budowie.
 Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych.
 Metody wyceny inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych.
 Odpisy aktualizujące wartość inwestycji długoterminowych i
krótkoterminowych.
 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i ich rozliczanie.
 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów i ich rozliczanie.
 Wycena rozrachunków i środków pieniężnych w walutach obcych.
 Cel i zadania inwentaryzacji.
 Rodzaje inwentaryzacji.
 Organizacja prac inwentaryzacyjnych.
 Metody przeprowadzania inwentaryzacji.
 Dokumentacja inwentaryzacyjna.
 Klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych.
 Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.
 Ewidencjonowanie wyników inwentaryzacji.
 Ewidencjonowanie rozliczenia wyników inwentaryzacji.
 Koszty i przychody pozostałej działalności operacyjnej.
 Koszty i przychody działalności finansowej.
 Zakres szczegółowy strat i zysków nadzwyczajnych.
 Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji decyzyjnej.

A.36.1(6)9 sklasyfikować koszty i przychody działalności finansowej;
A.36.1(6)11 rozróżnić straty i zyski nadzwyczajne;
A.36.1(7)10 stosować nadrzędne zasady i przepisy prawa obowiązujące w
rachunkowości w trakcie wykonywania prac związanych z wyceną;
A.36.1(11)1 wyjaśnić zasady funkcjonowania rachunku kosztów;
A.36.1(11)2 określić miejsce rachunku kosztów w systemie informacji;
A.36.1(11)3 dobrać model prowadzenia rachunku kosztów do rozmiarów i rodzaju
prowadzonej działalności;
A.36.1(11)4 rozróżnić układy gromadzenia kosztów działalności operacyjnej jednostki;
A.36.1(11)5 zastosować etapy gromadzenia i rozliczania kosztów działalności
operacyjnej zwykłej w uproszczonym i pełnym rachunku kosztów;
A.36.1(11)6 uzasadnić konieczność rozliczania kosztów w czasie w powiązaniu z zasadą
współmierności kosztów i przychodów;
A.36.1(11)7 stosować rachunek międzyokresowych rozliczeń kosztów;
A.36.1(11)8 gromadzić i rozliczyć koszty zakupu;
A.36.1(11)9 gromadzić i rozliczyć koszty produkcji pomocniczej;
A.36.1(11)10 gromadzić i rozliczyć koszty pośrednie wydziałów;
A.36.1(11)11 gromadzić i rozliczyć koszty produkcji podstawowej;
A.36.1(11)12 gromadzić i rozliczyć koszty zarządu;
A.36.1(11)13 prowadzić rachunek kosztów na kontach księgowych w prostych
przykładach ewidencyjnych;
A.36.1(11)14 sporządzić rozdzielnik kosztów;
A.36.1(12)1 rozróżnić pojęcia: amortyzacja, umorzenie;
A.36.1(12)2 określić ogólne grupy aktyw podlegające amortyzacji;
A.36.1(12)3 wskazać i uzasadnić wyłączenia z procesu amortyzacji niektórych
składników należących do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
A.36.1(12)4 rozróżnić metody amortyzacji w systemie amortyzacji bilansowej;
A.36.1(12)5 obliczyć odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych dla potrzeb bilansowych;
A.36.1(12)6 wskazać różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową;
A.36.1(12)7 sporządzić tabelę amortyzacyjną środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych;
A.36.1(12)8 obliczyć wartość bilansową amortyzowanych składników majątku;
A.36.1(13)1 wyjaśnić pojęcia: kalkulacja, przedmiot kalkulacji, jednostka kalkulacyjna;
A.36.1(13)2 wykazać przydatność prowadzenia kalkulacji kosztów w prowadzeniu
działalności;
A.36.1(13)3 dobrać rodzaj obiektu kalkulacyjnego do rodzaju i typu produkcji, usługi;
A.36.1(13)4 sklasyfikować jednostki kalkulacyjne;
A.36.1(13)5 dobrać jednostkę kalkulacyjną do rodzaju i typu działalności;
A.36.1(13)6 omówić rodzaje kalkulacji;
A.36.1(13)7 rozróżniać metody kalkulacji;
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 Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
 Przekroje klasyfikacyjne kosztów działalności operacyjnej zwykłej.
 Układ podmiotowo-funkcjonalny kosztów.
 Układ kalkulacyjny kosztów.
 Zasady funkcjonowania rachunku kosztów.
 Warianty rachunku kosztów.
 Gromadzenie i rozliczanie kosztów prostych.
 Międzyokresowe rozliczenia kosztów.
 Rozliczanie kosztów zakupu.
 Metody rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej.
 Metody rozliczania kosztów pośrednich wydziałów.
 Rozliczanie kosztów zarządu i kosztów sprzedaży.
 Istota, cel i podstawowe pojęcia z zakresu kalkulacji.
 Metody kalkulacji.
 Kalkulacja podziałowa i jej zastosowanie.
 Kalkulacja doliczeniowa i jej zastosowanie.
 Kalkulacja procesowa.
 Metody wyceny produkcji w toku.
 Wycena produktów pracy w trakcie okresu sprawozdawczego.
 Zasady rozliczania kosztów produkcji podstawowej.
 Odchylenia od planowanych kosztów wytworzenia i ich rozliczanie.
 Ewidencjonowanie kosztów i ich rozliczanie z uwzględnieniem wyników
kalkulacji.
 Poziomy wyniku finansowego.
 Kalkulacyjna metoda ustalania wyniku finansowego brutto.
 Porównawcza metoda ustalania wyniku finansowego brutto.
 Obliczanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku
dochodowego.
 Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.
 Ewidencja obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.
 Zasady pokrywania straty z lat ubiegłych z zysku bieżącego okresu.
 Ewidencja rozliczania wyniku finansowego.

A.36.1(13)8 określić czynniki decydujące o wyborze metody kalkulacji;
A.36.1(13)9 dobrać metodę kalkulacji do rodzaju i przedmiotu kalkulacji;
A.36.1(13)10 obliczyć jednostkowy koszt wytworzenia produktu pracy (wyrobu
gotowego, półproduktu, usługi, produkcji w toku) w różnych przedsiębiorstwach z
zastosowaniem różnorodnych rodzajów i metod kalkulacji;
A.36.1(14)1 identyfikować elementy kształtujące wynik finansowy;
A.36.1(14)2 określić poziomy wyniku finansowego;
A.36.1(14)3 ustalić wynik finansowy metodą statystyczną;
A.36.1(14)4 objaśnić procedurę ustalania wyniku finansowego metodą kalkulacyjną i
metodą porównawczą;
A.36.1(14)5 określić czynniki decydujące o wyborze metody księgowej ustalania wyniku
finansowego;
A.36.1(14)6 ustalić zmianę stanu produktów;
A.36.1(14)7 ustalić wynik finansowy brutto metodą księgową w wariancie
porównawczym;
A.36.1(14)8 ustalić wynik finansowy brutto metodą księgową w wariancie
kalkulacyjnym;
A.36.1(14)9 omówić obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego;
A.36.1(14)10 obliczyć obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku
dochodowego z uwzględnieniem różnic trwałych i przejściowych;
A.36.1(14)11 ustalić kwotę podatku wyrównawczego;
A.36.1(14)12 obliczyć wpłaty na PFRON;
A.36.1(14)13 wyjaśnić zasady pokrywania strat z lat ubiegłych w różnych co do formy
organizacyjno-prawnej podmiotach;
A.36.1(14)14 rozliczyć wynik finansowy netto jednostki w zależności od jej formy
organizacyjno-prawnej;
A.36.1(14)15 ustalić i rozliczyć wynik finansowy na kontach w prostych przykładach
ewidencyjnych;
A.36.2(1)1 stosować pojęcie inwentaryzacji;
A.36.2(1)2 określić cel i zadania inwentaryzacji;
A.36.2(1)3 scharakteryzować różne rodzaje inwentaryzacji;
A.36.2(1)4 omówić etapy przeprowadzania inwentaryzacji;
A.36.2(1)5 scharakteryzować zasady inwentaryzacji;
A.36.2(1)6 uzasadnić konieczność stosowania odpowiednich procedur organizacji prac
inwentaryzacyjnych;
A.36.2(1)7 uzasadnić potrzebę stosowania zasad inwentaryzacji w trakcie jej
przeprowadzania;
A.36.2(2)1 zidentyfikować rodzaj inwentaryzacji;
A.36.2(2)2 dobrać dokumenty inwentaryzacyjne;
A.36.2(2)3 dobrać metodę do rodzaju przedmiotu podlegającego inwentaryzacji;
A.36.2(2)4 przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury;
A.36.2(2)5 przeprowadzić inwentaryzację metodą analizy dokumentarnej;
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A.36.2(2)6 przeprowadzić inwentaryzację metodą uzgodnienia sald;
A.36.2(2)7 stosować zasady inwentaryzacji podczas wykonywania prac
inwentaryzacyjnych;
A.36.2(3)1wyjaśnić pojęcia: niedobory, nadwyżki, szkody;
A.36.2(3)2 ustalić różnice inwentaryzacyjne;
A.36.2(3)3 zinterpretować różnice inwentaryzacyjne;
A.36.2(3)4 określić przyczyny powstawania różnic;
A.36.2(3)5 stosować pojęcie ubytki naturalne;
A.36.2(3)6 określić związek niedoborów z instytucją odpowiedzialności materialnej
pracownika;
A.36.2(3)7 ustalić niedobory zawinione i niezawinione;
A.36.2(4)1 wskazać sposób rozliczenia niedoborów zawinionych bezspornych;
A.36.2(4)2 wskazać sposób rozliczenia niedoborów zawinionych spornych;
A.36.2(4)3 wskazać sposób rozliczenia niedoborów niezawinionych;
A.36.2(4)4 wskazać sposób rozliczenia nadwyżek;
A.36.2(4)5 określić warunki kompensaty niedoborów z nadwyżkami;
A.36.2(4)6 skompensować niedobory z nadwyżkami;
A.36.2(5)1 sporządzić dokumentację związaną z powołaniem zespołów spisowych;
A.36.2(5)2 sporządzić niezbędną dokumentację w trakcie dokonywania inwentaryzacji
metodą spisu z natury;
A.36.2(5)3 sporządzić protokół różnic;
A.36.2(5)4 sporządzić protokół weryfikacji dokumentarnej;
A.36.2(5)5 wypełnić druk potwierdzenia salda;
A.36.2(5)6 sporządzić protokół kompensaty niedoborów z nadwyżkami;
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STOSOWANIE ZASAD KSIĘGOWYCH W RÓŻNYCH OBSZARACH EWIDENCYJNYCH.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.36.1(2)6 formułować treść operacji gospodarczych do podanych dowodów
księgowych;
A.36.1(2)7 interpretować rodzaje operacji gospodarczych na podstawie podanych
dowodów księgowych;
A.36.1(2)8 określić skutki księgowe wywołane na podstawie różnych dowodów
księgowych;
A.36.1(7)6 zastosować przepisy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości w
przyjętej polityce rachunkowości;

Poziom
wymagań
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Materiał kształcenia
 Zakładowy Plan Kont.
 Zakres i rola polityki rachunkowości w jednostce organizacyjnej.
 Dokumentacja obrotu środkami pieniężnymi.
 Ewidencja obrotu kasowego na podstawie raportu kasowego.
 Ewidencja obrotu bezgotówkowego na podstawie wyciągu bankowego.
 Ewidencja różnic na środkach pieniężnych zgromadzonych w kasie i na
rachunku bankowym.

A.36.1(7)8 zaprojektować zakładowy plan kont dla wybranej działalności;
A.36.1(7)9 stosować nadrzędne zasady i przepisy prawa obowiązujące w rachunkowości
w trakcie wykonywania prac księgowych;
A.36.1(7)11 uzasadnić konieczność dostosowania przepisów krajowych do norm
prawnych stosowanych w krajach unijnych;
A.36.1(7)12 stosować zasadę podwójnego zapisu i zapisu powtarzanego w
ewidencjonowaniu operacji gospodarczych;
A.36.1(7)13 stosować zasadę czystości i trwałości w zapisach księgowych;
A.36.1(7)14 przestrzegać zasad otwierania i zamykania ksiąg;
A.36.1(7)15 stosować księgowe zasady poprawiania błędów księgowych podczas
ewidencjonowania operacji gospodarczych;
A.36.1(10)1 ewidencjonować operacje gospodarcze zgodnie z przyjętą polityką
rachunkowości w jednostce organizacyjnej;
A.36.1(10)2 dokonać koniecznych przeliczeń w celu ustalenia kwoty do księgowania;
A.36.1(10)3 dekretować operacje gospodarcze zgodnie z planem kont;
A.36.1(10)4 przetworzyć zapis dowodu księgowego w zapis na kontach księgowych;
A.36.1(10)5 ewidencjonować operacje gospodarcze z obszaru inwestycji krótko i
długoterminowych;
A.36.1(10)6 ewidencjonować operacje gospodarcze z obszaru księgowego
rozrachunków;
A.36.1(10)7 ewidencjonować zmiany w stanie i wartości środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych;
A.36.1(10)8 ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące obrotu materiałowego i
towarowego;
A.36.1(10)9 dokonać na kontach grupowania i rozliczeń w obrębie rachunku kosztów;
A.36.1(10)10 ewidencjonować operacje z obszaru produktów pracy z uwzględnieniem
wyników kalkulacji;
A.36.1(10)11 ewidencjonować zmiany kapitałów (funduszy) własnych i funduszy
specjalnych;
A.36.1(10)12 tworzyć i rozwiązywać rezerwy;
A.36.1(10)13 ewidencjonować odpisy aktualizujące;
A.36.1(10)14 ewidencjonować wyniki inwentaryzacyjne i dokonać ich rozliczeń;
A.36.1(10)15 ewidencjonować rozliczenia w obrębie wyniku finansowego w
przykładach od BO do BZ;
A.36.1(10)16 zinterpretować zapisy na kontach księgowych;
A.36.1(10)17 ewidencjonować operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe na
kontach syntetycznych i analitycznych w przykładach księgowych z różnych jednostek
organizacyjnych;
A.36.1(16)9 sporządzić zestawienie obrotów i sald w zadaniu całościowym od BO do BZ;
A.36.1(17)1 stosować różne formy rozliczeń gotówkowych;
A.36.1(17)2 stosować różne formy rozliczeń bezgotówkowych;
A.36.1(17)3 wymienić dowody dokumentające transakcje gotówkowe;
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 Ewidencja kredytów bankowych i pożyczek otrzymanych.
 Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług.
 Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
 Ewidencja i dokumentacja pozostałych rozrachunków z pracownikami.
 Dokumentacja w imporcie i eksporcie.
 Ewidencja i dokumentacja rozrachunków z tytułu podatku VAT w obrocie
krajowym.
 Ewidencja i dokumentacja rozrachunków z tytułu podatku VAT w obrocie
wewnątrzwspólnotowym.
 Ewidencja i dokumentacja rozrachunków z tytułu podatku VAT i cła w
imporcie i eksporcie.
 Ewidencja różnic kursowych na rozrachunkach.
 Ewidencja i dokumentacja rozrachunków z tytułu podatku akcyzowego.
 Ewidencja i dokumentacja pozostałych rozrachunków publicznoprawnych.
 Ewidencja w obszarze środków trwałych;
 Ewidencja w obszarze wartości niematerialnych i prawnych.
 Ewidencja inwestycji krótkoterminowych przy stosowaniu różnych metod
wyceny.
 Ewidencja inwestycji długoterminowych.
 Ewidencja i dokumentacja odpisów aktualizujących wartość inwestycji.
 Ewidencja zakupu materiałów i towarów przy różnych przyjętych metodach
wyceny;
 Ewidencja rozchodu materiałów przy różnych przyjętych wycenach.
 Ewidencja i dokumentacja korekty rozchodów materiałów o odchylenia od
cen ewidencyjnych.
 Ewidencja i dokumentacja rozchodu rzeczowego towarów przy różnych
metodach wyceny.
 Ewidencja i dokumentacja korekty rozchodów towarów o odchylenia od cen
ewidencyjnych.
 Ewidencja i dokumentacja momentu finansowego sprzedaży towarów
dokumentowanej fakturami i raportami z kasy rejestrującej.
 Ewidencja i dokumentacja finansowego momentu sprzedaży towarów przy
prowadzeniu sprzedaży bez użycia kasy rejestrującej.
 Ustalanie VAT-u należnego proporcjonalnie do zakupów brutto.
 Korekta przychodów ze sprzedaży towarów o VAT należny.
 Ewidencja całościowa obejmująca szczególnie powstawanie zapisów na
kontach pozostałych kosztów i przychodów oraz strat i zysków
nadzwyczajnych.
 Ewidencja kapitałów i rezerw.
 Ewidencja i dokumentacja w obszarze produktów pracy.
 Przykłady całościowe od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia

A.36.1(17)4 wymienić dowody dokumentujące transakcje bezgotówkowe;
A.36.1(17)5 wskazać dopuszczalną kwotę faktury, dla której możliwa jest płatność w
formie gotówkowej;
A.36.1(17)6 wskazać powiązanie form bezgotówkowych z powstawaniem
rozrachunków;
A.36.1(17)7 stosować rozliczenia walutowe;
A.36.1(17)8 sporządzić dokumenty obrotu gotówkowego;
A.36.1(17)9 sporządzić polecenie przelewu w transakcjach handlowych;
A.36.1(17)10 sporządzić polecenie przelewu z tytułu podatków;
A.36.1(17)11 sporządzić polecenie przelewu z tytułu rozliczeń z ZUS;
KPS(2)3 doprowadzić zadanie zawodowe konsekwentnie do końca;
KPS(5)5 stosować typowe sposoby rdzenia sobie ze stresem;
KPS(6)8 doskonalić umiejętności zawodowe;
KPS(7)3 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
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uwzględniające rodzaj i przedmiot działalności z wykorzystaniem księgowań
z jednostki modułowej prowadzenie wyceny i rachunku kosztów.
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WYKORZYSTANIE PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.36.1(3)12 zorganizować rachunkowość w środowisku informatycznym;
A.36.1(3)13 dobrać odporny na zagrożenia informatyczny nośnik danych do archiwizacji
zbioru księgowego;
A.36.1(3)14 utworzyć kopie zbiorów danych na informatycznym nośniku danych;
A.36.1(3)15 zabezpieczyć bazę danych księgowych i papierowe zbiory księgowe przed
nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem;
A.36.1(18)1 wprowadzić dane identyfikacyjne firmy do programu finansowo –
księgowego;
A.36.1(18)2 ustawić parametry programu finansowo – księgowego pod potrzeby firmy
prowadzącej ewidencję przy jego użyciu;
A.36.1(18)3 zmodyfikować utworzony przez program finansowo – księgowy plan kont
do potrzeb firmy;
A.36.1(18)4 utworzyć samodzielnie własny plan kont w programie finansowo –
księgowym;

Poziom
wymagań
P
P
P
P
P
P
P
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Materiał kształcenia
 Uruchomianie i przygotowanie programu finansowo-księgowego do pracy.
 Zakładanie firmy w programie.
 Wprowadzanie i modyfikacja planu kont.
 Otwieranie ksiąg rachunkowych.
 Zakładanie kartotek w programie.
 Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i
rejestrach VAT.
 Sporządzanie dowodów księgowych w programie.
 Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i pomocniczej.
 Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych w programie.
 Sporządzanie dowodów płatniczych.
 Sporządzanie sprawozdań finansowych w programie.
 Drukowanie sporządzonych dokumentów, ewidencji, sprawozdań i zestawień
z programu.
 Prowadzenie ewidencji pomocniczych w programie.
 Archiwizowanie danych na dysku twardym i zewnętrznym nośniku danych.

A.36.1(18)5 wprowadzić bilans otwarcia do programu finansowo – księgowego;
A.36.1(18)6 założyć kartoteki kontrahentów i instytucji w programie finansowo –
księgowym;
A.36.1(18)7 zastosować oprogramowanie finansowo – księgowe do ewidencjonowania
operacji gospodarczych z różnych obszarów ewidencyjnych;
A.36.1(18)8 prowadzić ewidencję operacji gospodarczych w programie finansowoksięgowym w powiązaniu z rejestrami zakupu i sprzedaży VAT;
A.36.1(18)9 prowadzić ewidencję środków trwałych w programie finansowoksięgowym;
A.36.1(18)10 zastosować oprogramowanie finansowo – księgowe do sporządzenia
zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych oraz kont księgi głównej;
A.36.1(18)11 wygenerować dostępne w programie deklaracje rozliczeniowe, dowody
księgowe, sprawozdania finansowe i inne rozliczenia;
A.36.1(18)12 wydrukować utworzone w programie finansowo – księgowym deklaracje
podatkowe, dowody księgowe, sprawozdania finansowe, dziennik księgowań, rejestry
VAT, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz inne
sporządzone rozliczenia;
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SPORZĄDZANIE I ANALIZA WSTĘPNA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.36.3(1)1 wskazać podstawy prawne sporządzania jednostkowych sprawozdań
finansowych;
A.36.3(1)2 określić elementy składowe jednostkowego sprawozdania finansowego;
A.36.3(1)3 wskazać obowiązkowe elementy sprawozdania finansowego w różnych
podmiotach;
A.36.3(1)4 omówić ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
A.36.3(1)5 scharakteryzować elementy sprawozdania finansowego;
A.36.3(1)6 omówić terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych;
A.36.3(1)7 wymienić organy zatwierdzające sprawozdania finansowe w zależności od
formy organizacyjno-prawnej jednostki;
A.36.3(1)8 omówić zagadnienia związane z badaniem sprawozdań finansowych;
A.36.3(1)9 sporządzić bilans sprawozdawczy;

Poziom
wymagań
P
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Materiał kształcenia
 Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
 Zadania sprawozdawczości finansowej.
 Użytkownicy sprawozdań finansowych.
 Elementy składowe jednostkowego sprawozdania w różnych podmiotach.
 Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
 Zasady sporządzania bilansu sprawozdawczego.
 Zasady i metody sporządzania sprawozdawczego rachunku zysków i strat.
 Informacja dodatkowa.
 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią.
 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.
 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych.

A.36.3(1)10 sporządzić sprawozdawczy rachunek zysków i strat w obydwu wariantach;
A.36.3(1)11 sporządzić informację dodatkową;
A.36.3(1)12 sporządzić rachunek przepływów środków pieniężnych;
A.36.3(1)13 sporządzić zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
A.36.3(1)14 omówić powiązanie sprawozdań finansowych z rozliczeniem rocznym w
podmiotach o różnych formach organizacyjno-prawnych;
A.36.3(1)15 przekształcić sprawozdania w sprawozdania analityczne;
A.36.3(1)16 ocenić strukturę i dynamikę zmian w majątku i wynikach podmiotu na
podstawie sprawozdań finansowych;
A.36.3(3)1 przeprowadzić analizę wstępną sprawozdań finansowych;
A.36.3(3)2 dobrać i zinterpretować wskaźniki do oceny powiązań kapitałowomajątkowych;
A.36.3(3)3 nazwać i zinterpretować złotą zasadę finansowania;
A.36.3(3)4 nazwać i zinterpretować złotą zasadę bilansową;
A.36.3(4)1 przekształcić podstawowe sprawozdania finansowe dla potrzeb analizy
finansowej;
A.36.3(4)2 przeprowadzić analizę poziomą, pionową i kapitałowo-majątkową bilansu i
rachunku zysków i strat;;
A.36.3(4)3 obliczyć złotą zasadę finansowania;
A.36.3(4)4 obliczyć złotą zasadę bilansową;
A.36.3(4)12 obliczyć wskaźniki dynamiki sprawozdań finansowych;
A.36.3(5)1 ocenić sytuację jednostki na podstawie analizy wstępnej sprawozdań
finansowych i wskaźników struktury kapitałowo-majątkowej;
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 Analityczny bilans sprawozdawczy i rachunek zysków i strat.
 Analiza wstępna sprawozdań finansowych.
 Wykorzystanie analizy wstępnej sprawozdań finansowych do ogólnej oceny
sytuacji jednostki organizacyjnej.
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PROWADZENIE ANALIZY FINANSOWEJ WSKAŹNIKOWEJ.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.36.3(2)1 zidentyfikować przedmiot analizy finansowej;
A.36.3(2)2 określić zadania analizy finansowej;
A.36.3(2)3 wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy analizą finansową a analizą
ekonomiczną;
A.36.3(2)4 określić źródła pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy finansowej;
A.36.3(2)5 rozpoznać etapy analizy finansowej;
A.36.3(2)6 rozróżniać metody analizy finansowej;
A.36.3(2)7 ocenić przydatność analityczną różnych metod analizy finansowej;

Poziom
wymagań
P
P
P
P
P
P
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Materiał kształcenia
 Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
 Etapy prowadzenie analizy finansowej.
 Metody prowadzenia analizy finansowej.
 Analiza zadłużenia;
 Analiza sprawności wykorzystania majątku;
 Analiza przepływów strumieni pieniężnych;
 Analiza płynności finansowej;

A.36.3(2)8 dobrać metodę analizy finansowej do potrzeb informacyjnych jednostki
organizacyjnej;
A.36.3(2)9 wskazać zalety i wady analizy finansowej;
A.36.3(3)5 dobrać i zinterpretować wskaźniki do przeprowadzenia całościowej analizy
zadłużenia;
A.36.3(3)6 dobierać i zinterpretować wskaźniki do przeprowadzenia analizy
przepływów strumieni pieniężnych;
A.36.3(3)7 dobrać i zinterpretować wskaźniki do przeprowadzenia analizy płynności;
A.36.3(3)8 dobrać i zinterpretować wskaźniki do oceny sprawności i wykorzystania
majątku;
A.36.3(3)9 dobrać i zinterpretować wskaźniki do przeprowadzenia oceny sprawności
wykorzystania majątku;
A.36.3(3)10 dobrać i zinterpretować wskaźniki do przeprowadzenia analizy
rentowności;
A.36.3(4)5 obliczyć wskaźniki poziomu zadłużenia;
A.36.3(4)6 obliczyć wskaźniki płynności finansowej;
A.36.3(4)7 obliczyć wskaźniki zaangażowania majątku;
A.36.3(4)8 obliczyć wskaźniki obrotowości majątku;
A.36.3(4)9 obliczyć wskaźniki rentowności w postaci wskaźnika deficytowości;
A.36.3(4)10 obliczyć i zinterpretować dźwignię finansową;
A.36.3(4)11 obliczyć wskaźniki rentowności w postaci wskaźnika opłacalności;
A.36.3(5)2 ocenić płynność finansową jednostki;
A.36.3(5)3 ocenić efektywność wykorzystania majątku jednostki;
A.36.3(5)4 ocenić wypłacalność jednostki organizacyjnej;
A.36.3(5)5 ocenić rentowność jednostki organizacyjnej;
A.36.3(5)6 wnioskować na podstawie różnych wskaźników analizy finansowej;
A.36.3(5)7 podać przyczyny nieprawidłowości w badanych zjawiskach;
A.36.3(5)8 przeprowadzić analizę z wykorzystaniem piramidy Du Pointa;
A.36.3(5)9 przeprowadzić całościową analizę opisową jednostki organizacyjnej w
oparciu o różne wskaźniki analizy finansowej;
KPS(2)1 planować działania niekonwencjonalne;
KPS(2)4 wykonać przydzielone zadanie zawodowe według własnego pomysłu;
KPS(2)5 wyznaczyć cele podczas wykonywania zadań zawodowych;
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 Analiza rentowności;
 Analiza w oparciu o piramidę Du Pointa;
 Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie obliczonych wskaźników
analizy finansowej.

M6
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WYKONYWANIE PRAC BIUROWYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANIEM,
ORGANIZOWANIEM I PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI.
Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.35.1(1)33 ustalić w oparciu o jakie przepisy została powołana i prowadzi rozliczenia
podatkowe jednostka organizacyjna, w której odbywa praktykę zawodową;
A.35.1(3)10 zaliczyć strukturę organizacyjną jednostki, w której odbywa praktykę
zawodową do odpowiedniego rodzaju struktur zgodnie z systematyką poznaną w
szkole;
A.35.1(4)24 ustalić sposoby i czynniki doboru kontrahentów do współpracy przyjęte w
jednostce organizacyjne, w której odbywa praktykę zawodową;
A.35.1(5)26 rozpoznać działania marketingowe podejmowane przez jednostkę
organizacyjną, w której odbywa praktykę zawodową;
A.35.1(6)29 analizować przyjęte rozwiązania, prowadzić zlecone sprawy związane z
obrotem materiałami, towarami, wyrobami gotowymi, środkami pieniężnymi w
jednostce, w której odbywa praktyki zawodowe i porównać je z zasadami, które poznał
na zajęciach w szkole;
A.35.1(8)14 wykorzystać nabyte w szkole umiejętności w zakresie ustalania cen w
trakcie sporządzania dokumentów magazynowych i sprzedaży w jednostce, w której
odbywa praktykę zawodową;
A.35.1(11)36 zaliczyć podatki odprowadzane przez jednostkę, w której odbywa
praktykę zawodową do odpowiedniej grupy podatków;
A.35.1(11)37 obliczyć podatki dla jednostki, w której odbywa praktykę zawodową;
A.35.1(12)24 sporządzić różne deklaracje rozliczeniowe dla jednostki, w której odbywa
praktykę zawodową;
A.35.1(13)30 skorzystać z programów komputerowych stosowanych w jednostce
organizacyjnej, w której odbywa praktykę zawodową;
A.35.2(1)17 rozpoznać stosowany w jednostce organizacyjnej, w której odbywa
praktyki zawodowe system wynagrodzeń;
A.35.2(4)21 zastosować system wynagrodzeń stosowany w jednostce organizacyjne, w
której odbywa praktykę zawodową do obliczenia przykładowych wynagrodzeń brutto;
A.35.2(6)17 obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy podczas sporządzania listy płac dla
podanych danych przez pracownika jednostki organizacyjnej, w której odbywa
praktykę zawodową;
A.35.2(10)29 skorzystać z programu kadrowo-płacowego stosowanego w jednostce
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Materiał kształcenia
 Struktura organizacyjna jednostki.
 Podatki jednostki organizacyjnej.
 Działania marketingowe w jednostce organizacyjnej.
 Organizacja obrotu zapasami i wycena zapasów.
 Formy rozliczeń z kontrahentami.
 Systemy wynagrodzeń w jednostce.
 Prowadzenie analizy ekonomicznej w jednostce.
 Rodzaje sporządzanych przez jednostkę planów i sprawozdań.

organizacyjne, w której odbywa praktykę zawodową;
A.35.3(1)9 analizować i zakwalifikować do odpowiedniego rodzaju plany sporządzane w
jednostce organizacyjnej, w której odbywa praktykę zawodową;
A.35.3(4)28 obliczyć wybrane wskaźniki analizy ekonomicznej stosowane w jednostce
organizacyjnej, w której odbywa praktykę zawodową oraz analizować źródła danych do
ich obliczenia;
A.35.3(7)6 analizować sprawozdania sporządzane z wykonanych zadań w jednostce
organizacyjne, w której odbywa praktykę zawodową oraz rozpoznać rodzaj
sporządzanych sprawozdań statystycznych;
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WYKONYWANIE PRAC BIUROWYCH W DZIALE FINANSOWYM.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.36.1(1)9 przeprowadzić kontrolę dowodów księgowych podczas odbywania praktyki
w dziale finansowym;
A.36.1(2)9 interpretować operacje gospodarcze na podstawie różnych dowodów
księgowych stosowanych w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktykę zawodową;
A.36.1(3)19 analizować politykę rachunkowości przedsiębiorstwa, w którym odbywa
praktykę zawodową pod kątem stosowanych zasad archiwizacji dokumentów
księgowych;
A.36.1(5)11 odnieść przyjęte przez przedsiębiorstwo, w którym odbywa praktykę
zawodową metody wyceny do zasad wyceny poznanych w szkole;
A.36.1(10)18 dekretować wskazane operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie, w
którym odbywa praktykę zawodową zgodnie z Zakładowym Planem Kont;
A.36.1(11)15 zinterpretować model rachunku kosztów prowadzony w
przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktykę zawodową;
A.36.1(12)9 obliczyć zużycie środków trwałych według metod naliczania amortyzacji
stosowanych w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktykę zawodową;
A.36.1(13)11 obliczyć ceny sprzedaży netto zgodnie z marżą zysku realizowaną w
przedsiębiorstwie;
A.36.1(17)12 analizować formy rozliczeń stosowane w przedsiębiorstwie, w którym
odbywa praktykę zawodową wobec różnych podmiotów i instytucji;
A.36.1(18)13 skorzystać z oprogramowania finansowo-księgowego stosowanego w
przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktykę zawodową;
A.36.2(5)7 nazwać metody i rodzaje inwentaryzacji stosowane w przedsiębiorstwie na
podstawie analizy dokumentacji;

Poziom
wymagań
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Materiał kształcenia
 Organizacja pionu finansowego w przedsiębiorstwie.
 Polityka rachunkowości przyjęta przez przedsiębiorstwo.
 Sporządzanie i kontrolowanie dowodów księgowych.
 Metody wyceny stosowane w przedsiębiorstwie.
 Model rachunku kosztów.
 Metody amortyzacji.
 Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie.
 Dekretowanie dowodów księgowych.
 Ewidencjonowanie operacji w programie finansowo-księgowym.

A.36.3(1)17 zidentyfikować rodzaje sprawozdań finansowych sporządzanych w
przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktykę zawodową;
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Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z jednostek modułowych
Ocena z modułu jest częścią oceny z jednostki modułowej
Stopień niedostateczny:
Uczeń nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu zajęć edukacyjnych, błędnie analizuje dane pojęcia i terminy, nie potrafi rozwiązać problemów o
podstawowym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, braki te uniemożliwiają uczniowi dalszą kontynuację nauki w następnej klasie lub
ukończenie szkoły.
Stopień dopuszczający:
Uczeń zna podstawowe pojęcia z przedmiotu, odtwarza pamięciowo podstawowe informacje, potrafi wykonywać proste polecenia wymagające
zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela, ma problemy w samodzielnym rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych
czy też praktycznych, posiada wiedzę, która umożliwia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub podjęcie pracy
Stopień dostateczny:
Uczeń opanował częściowo wiadomości i umiejętności określone w programie danego semestru klasy, zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia
pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień, poprawnie wyjaśnia podstawowe pojęcia, potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z
podstawowych źródeł informacji i wyciągnąć wnioski z pozyskanych informacji.
Stopień dobry:
Uczeń dobrze posługuje się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu omawianych treści do wyjaśnienia wybranych zagadnień, określa różne
związki i zależności między omawianymi zagadnieniami, potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach, umie samodzielnie rozwiązywać typowe
zadania, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela.
Stopień bardzo dobry:
Uczeń sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, kojarzy fakty dotyczące zajęć edukacyjnych z

innymi dyscyplinami naukowymi, wiąże poznane treści z życiem codziennym, rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela,
bezbłędnie posługuje się słownictwem używanym w naukach ekonomicznych, potrafi wyciągać logiczne wnioski w analizowanych problemach
Stopień celujący:
Uczeń posiadł wiedzę obejmującą cały program nauczania w danej klasie, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, formułuje
problemy i dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, proponuje nietypowe rozwiązania, potrafi prezentować i udowodnić swoje zdanie używając
odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy, aktualizuje na bieżąco wiedzę w procesie samodzielnego dokształcania się,
prezentuje i uzasadnia własne poglądy.

Podstawy przedsiębiorczości
Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół
ponadgimnazjalnych
Temat

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej - klasa I LO
Ocena dopuszczająca.
Ocena
Ocena
Ocena
Uczeń:
dostateczna.
dobra.
bardzo dobra.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:

Ocena
celująca.
Uczeń:

Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej
1. Przemiany gospodarcze w
Polsce
2. Cykle gospodarcze

3. Podstawowe wskaźniki
gospodarcze

Zna i rozumie pojęcia: recesja,
kryzys.
Zna i rozumie pojęcie cyklu
koniunkturalnego.
Zna i rozumie pojęcia: PKB i
PNB.

Wymienia przykłady przemian
systemowych w gospodarce.
Zna i rozumie pojęcie trendu i
etapy cyklu koniunkturalnego.
Zna i rozumie pojęcia PKB per
capita, PNB per capita, parytet
siły nabywczej.

Potrafi przewidzieć zmiany w
gospodarce związane z
przemianami gospodarczymi.

Potrafi ocenić wpływ
koniunktury na gospodarkę.

Na podstawie wykresu cyklu
umie ocenić stan gospodarki.

Na podstawie danych umie
przewidzieć następujące po
sobie etapy cyklu.

Na podstawie danych umie
podać wartości wskaźników
gospodarczych i porównać
kraje o różnych wskaźnikach.

Proponuje sposoby
przeciwdziałania recesji i
kryzysowi gospodarczemu.

Umie określić typ cyklu i podać
przykład obecnie
występującego cyklu danego
typu.
Umie określić stan gospodarki Zna i umie zinterpretować inne
dowolnego kraju na podstawie
wskaźniki gospodarcze.
wskaźników gospodarczych.

Temat

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej - klasa I LO
Ocena dopuszczająca.
Ocena
Ocena
Ocena
Uczeń:
dostateczna.
dobra.
bardzo dobra.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:

4. Rynek i jego elementy

Zna i rozumie pojęcia: rynek,
podaż i popyt.

Zna i rozumie pojęcie
równowagi rynkowej.

Potrafi poprawnie omówić
mechanizm rynkowy, zna
prawo popytu i podaży.

Na dowolnych przykładach
potrafi omówić mechanizm
rynkowy i zmiany zachodzące
na rynku.

5. Cena jako element
równowagi rynkowej

Zna i rozumie pojęcie ceny.

Zna i rozumie pojęcie dobra
substytucyjnego i
komplementarnego oraz efektu
Griffena.

Potrafi powiązać poszczególne
dobra komplementarne i
substytucyjne ze sobą oraz
ocenić ich wpływ na cenę.

6. Giełda i rynek papierów
wartościowych

Zna i rozumie pojęcia: rynek
kapitałowy, papier wartościowy
(dłużny i własnościowy), akcja,
obligacja, weksel.

Zna podział papierów
wartościowych

Potrafi wyznaczyć punkty
równowagi cenowej oraz
wymienić dowolne dobra
komplementarne i
substytucyjne.
Wyjaśnia cel i opisuje
mechanizm funkcjonowania
giełd.

7. Budżet państwa

Zna i rozumie pojęcia: budżet
państwa, deficyt budżetowy,
dług publiczny.

Zna podział

Wymienia źródła dochodów i
kierunki wydatków budżetu
państwa oraz umie obliczyć
saldo budżetowe.

Omawia zasady konstruowania
budżetu państwa,

i klasyfikację dochodów
i wydatków.

8. System bankowy

Wie, co to jest system
bankowy.

1. Człowiek jako istota
przedsiębiorcza

Zna i rozumie pojęcie
przedsiębiorczości.

2. Analiza własnej osobowości

Zna i rozumie pojęcie analizy
SWOT.

Zna pojęcie elastyczności
popytu i podaży.

Umie odczytywać tabele
z notowaniami giełdowymi
(w tym ze wskaźnikami
giełdowymi).

sprawdza założenia budżetu
państwa na bieżący rok

Podaje propozycje
zmniejszenia długu
publicznego
i deficytu budżetowego.

i sprawozdania
z wykonania budżetów za lata
ubiegłe.

Zna klasyfikację banków oraz
Potrafi odróżnić bank
pojęcia instytucji finansowej i
komercyjny od parabanku i
parabankowej.
banku centralnego.
Dział 2. Komunikacja interpersonalna
Zna typy osobowości
Umie zaklasyfikować siebie do
danego typu osobowości.
i metody samooceny.
Zna zasady inwestowania
Wie, w jakim celu należy
inwestować
w siebie i płynące z tego
korzyści.

Ocena
celująca.
Uczeń:

w siebie.

Zna działanie mechanizmu
bankowego.

Umie określić wpływ systemu
bankowego na gospodarkę.

Umie dokonać samooceny.

Umie zaplanować swoją
karierę.

Potrafi przewidzieć korzyści
wynikające

Zna inne sposoby
motywowania do kreowania
własnej osobowości.

z indywidualnej inwestycji

Temat

3. Rodzaje i kanały komunikacji

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej - klasa I LO
Ocena dopuszczająca.
Ocena
Ocena
Ocena
Uczeń:
dostateczna.
dobra.
bardzo dobra.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Zna i rozumie pojęcia:
komunikacja, komunikat i kanał
komunikacji.

Zna cechy komunikacji
werbalnej

4. Postawa asertywna

Zna i rozumie pojęcie
asertywności.

Zna cechy asertywności.

Umie zachować się asertywnie.

Umie przekształcić dowolny
komunikat na asertywny.

5. Konflikty i sposoby ich
rozwiązywania

Wie, co to jest konflikt.

Zna i rozumie pojęcia:
kompromis, liberalizm,
dominacja.

Umie odróżnić poszczególne
sposoby przeciwdziałania
konfliktom.

6. Negocjacje

Wie, co to są negocjacje.

Zna podział negocjacji na
twarde i miękkie oraz cechy
negocjatora.

Umie odróżnić negocjacje
twarde od miękkich.

Zna inne metody
przeciwdziałania konfliktom,
potrafi opracować procedury
antykonfliktowe.
Opracowuje procedury
negocjacyjne.

7. Błędy w komunikacji

Zna i rozumie pojęcie bariery.

Identyfikuje bariery
komunikacji.

8. Reklama jako element
komunikacji

Zna i rozumie pojęcie reklamy.

Zna i rozumie pojęcia:
promocja i perswazja.

Wymienia czynniki sprzyjające
efektywnemu porozumiewaniu
się.
Umie odróżnić promocję od
reklamy.

Umie
w praktyce zastosować
sposoby przeciwdziałania
konfliktom.
Potrafi wykorzystać
odpowiednie sposoby
prowadzenia negocjacji
w życiu codziennym.
Umie przeciwdziałać barierom
w komunikacji.
Umie odróżnić przekaz
perswazyjny od przekazu
zwykłego.

Zna sposoby przeciwdziałania
niepożądanym zachowaniom

Wyjaśnia funkcjonowanie
mechanizmu popytu

Zna lokalny rynek pracy.

1. Istota rynku pracy

2. Bezrobocie
3. Poszukiwanie pracy

Zna i rozumie pojęcie pracy.

Zna i rozumie pojęcie
bezrobocia i rodzaje
bezrobocia.
Zna instytucje pomagające
podczas poszukiwań pracy.

Zna i rozumie pojęcie mowy
ciała.

w siebie.
Potrafi ocenić wyrażane gesty.

Ocena
celująca.
Uczeń:

i niewerbalnej.

i skuteczny przekaz
interpersonalny.

Dział 3. Rynek pracy
Wymienia funkcje pracy.
Wyjaśnia rolę pracy

Potrafi wymienić cechy
poszczególnych typów
bezrobocia.
Potrafi korzystać z usług
instytucji pomagających w

Umie zaprojektować poprawny

Umie zapobiegać błędom w
komunikacji.

w reklamie.

w gospodarce
i postrzega ją jako wartość.

i podaży na rynku pracy.

Wymienia i ocenia metody
przeciwdziałania bezrobociu.

Analizuje przyczyny
nierównowagi na rynku pracy.

Analizuje strukturę lokalnego
rynku pracy.

Potrafi napisać ogłoszenie
prasowe

Efektywnie prowadzi rozmowę
telefoniczną (symulacyjną)

Umie opracować swój plan
rozwoju zawodowego.

Temat

4. Aplikacja o pracę

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej - klasa I LO
Ocena dopuszczająca.
Ocena
Ocena
Ocena
Uczeń:
dostateczna.
dobra.
bardzo dobra.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:

Zna i rozumie pojęcia: CV i list
motywacyjny.

Ocena
celująca.
Uczeń:

znalezieniu pracy.

o poszukiwaniu pracy;
wyszukuje informacje o
wolnych miejscach w pracy.

z potencjalnym pracodawcą.

Zna kanały wysyłania aplikacji.

Poprawnie pisze życiorys (CV)
i list motywacyjny w odpowiedzi
na konkretne ogłoszenie.

Odnajduje typowe błędy

Modyfikuje przygotowane
dokumenty

w życiorysach

w zależności od charakteru
pracy i stanowiska.

i listach motywacyjnych.
5. Rozmowa kwalifikacyjna

Wie, co to jest rozmowa
kwalifikacyjna.

Wymienia zasady
przygotowywania się do
rozmowy kwalifikacyjnej.

Potrafi merytorycznie
przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej; sporządza listę
dokumentów, które należy
zabrać na rozmowę i dobiera
odpowiedni strój.

Potrafi przewidzieć pytania,
które mogą być zadawane
podczas rozmowy

Sporządza „profil” pracodawcy

i przygotowuje odpowiedzi na
nie;
przeprowadza symulacyjną
rozmowę kwalifikacyjną (jako
pracownik i jako pracodawca).

i wybiera najlepszą ofertę pracy
(w warunkach symulacyjnych).

Analizuje
i przewiduje wzrost płacy
w gospodarce.
Omawia różne formy
zatrudniania, sposoby
rozwiązywania umów o pracę
oraz drogę postępowania

6. Płaca

Zna i rozumie pojęcie płacy.

Zna funkcje płacy.

Zna i odróżnia formy płacy.

Potrafi obliczyć składniki płacy.

7. Prawne aspekty pracy

Zna i rozumie pojęcie umowy o
pracę.

Zna typy zatrudnienia.

Odróżnia różne rodzaje umów
oraz zna ich zalety

Wymienia podstawowe prawa

i wady.

i obowiązki pracownika oraz
pracodawcy.

w przypadku roszczeń z tytułu
niezgodnego
z prawem rozwiązania umowy
o pracę.

Zna nieetyczne zachowania w
pracy.

Umie przeciwdziałać
nieetycznym zachowaniom

Umie zaprojektować kodeks
etyczny.

8. Etyczne aspekty pracy

Zna i rozumie pojęcie korupcji.

Zna cechy etyki
w pracy.

w pracy.

Temat

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej - klasa I LO
Ocena dopuszczająca.
Ocena
Ocena
Ocena
Uczeń:
dostateczna.
dobra.
bardzo dobra.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Dział 4. Finanse i inwestycje
Zna funkcje pieniądza.
Zna obieg pieniądza
w gospodarce.
Zna typy inflacji.
Wyjaśnia, na czym polega
inflacja i wymienia jej skutki.

1. Pieniądz jako element
gospodarki

Zna pojęcie pieniądza.

2. Inflacja

Zna pojęcie inflacji.

3. Lokaty bankowe

Zna i rozumie pojęcia: depozyt
bankowy oraz stopa
procentowa.

Wymienia różne rodzaje lokat.

4. Kredyty i pożyczki

Zna i rozumie pojęcia: kredyt i
pożyczka.

Zna i rozumie pojęcie stopy
kredytowej, wymienia składniki
kosztów kredytu.

Wymienia różne rodzaje
kredytów według rozmaitych
kryteriów (waluty, terminu
spłaty, przeznaczenia itp.).

5. Inwestycje giełdowe

Zna i rozumie pojęcie rachunku
maklerskiego.

Wie, co to jest kurs giełdowy
oraz wskaźniki giełdowe.

Potrafi prawidłowo ocenić
wskaźniki giełdowe.

Zna rodzaje funduszy.

Zna zasady inwestowania w
fundusze i inne źródła.

6.Fundusze inwestycyjne i inne Zna i rozumie pojęcie funduszy
sposoby inwestowania
inwestycyjnych.
7-8. Konsument, czyli ja

Zna i rozumie pojęcie
reklamacji.

Czyta ze zrozumieniem umowę
rachunku
i lokaty oraz wyciągi bankowe.

Zna etapy reklamacji oraz
instytucje konsumenckie.

Wie, jakie instytucje
konsumenckie istnieją w
Polsce.

Dział 5. Podatki i ubezpieczenia

Ocena
celująca.
Uczeń:

Umie ocenić wpływ pieniądza
na gospodarkę.

Potrafi przewidzieć skutki
wprowadzenia euro w Polsce.

Wymienia sposoby
przeciwdziałania inflacji.

Umie przewidzieć skutki inflacji
dla gospodarki

Oblicza wielkość odsetek od
założonej lokaty (przy stałym
oprocentowaniu).

Porównuje oferty banków w
zakresie poszczególnych
rodzajów kredytów; omawia
mechanizm określania
zdolności kredytowej i
wymienia rodzaje
zabezpieczeń kredytu.
Zna zasady korzystania
z rachunku maklerskiego
i realizacji zleceń.
Potrafi ocenić korzyści z
inwestowania.
Umie przeprowadzić procedurę
reklamacyjną.

i dla siebie.
Porównuje oferty banków w
zakresie lokat bankowych
i zakłada lokatę (w warunkach
symulacyjnych).
Wyjaśnia zasadę działania
zastawu bankowego i hipoteki.

Potrafi efektywnie inwestować
na giełdzie (na drodze
symulacyjnej).
Prawidłowo ocenia
i inwestuje
na różne sposoby.
Umie korzystać z usług
instytucji konsumenckich w
interesie swoim i innych
konsumentów.

Temat

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej - klasa I LO
Ocena dopuszczająca.
Ocena
Ocena
Ocena
Uczeń:
dostateczna.
dobra.
bardzo dobra.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:

1. System podatkowy

Zna i rozumie pojęcie podatku i
jego funkcje.

Zna rodzaje podatków.

2. Podatek dochodowy

Wymienia stawki podatku
dochodowego.

3. Obliczanie podatku

Zna stawki podatkowe.

Wyjaśnia mechanizm
funkcjonowania podatku
dochodowego od osób
fizycznych.
Zna obowiązujące ulgi
podatkowe.

4. Ubezpieczenia społeczne

Wymienia rodzaje
ubezpieczeń.

Wyjaśnia, kto finansuje
poszczególne składki na
ubezpieczenia społeczne.

5. Ubezpieczenia majątkowe

Zna i rozumie pojęcie polisy.

Zna ubezpieczenia
obowiązkowe i dobrowolne.

6. Dobrowolne ubezpieczenia

Zna rodzaje ubezpieczeń.

Rozumie znaczenie
ubezpieczeń.

1. Podstawy działalności
gospodarczej

Wie, że zysk jest
podstawowym celem
działalności gospodarczej;
wymienia rodzaje działalności
gospodarczej.

2. Podstawy prawne
działalności gospodarczej

Zna formy działalności
gospodarczej.

Ocena
celująca.
Uczeń:

Omawia rodzaje podatków;
wyjaśnia mechanizm
funkcjonowania podatku VAT.

Wyjaśnia sens płacenia
podatków oraz ich znaczenie.

Potrafi podać przykłady
różnych systemów
podatkowych oraz wymienić ich
zalety
i wady.
Opisuje znaczenie podatku
Umie przewidzieć skutki
Omawia konsekwencje
dochodowego dla gospodarki i finansowe dla różnych wartości
niewywiązywania się
osoby pracującej.
podatku dochodowego.
z obowiązków podatkowych.
Zna procedury obliczania
podatku.

Samodzielnie wypełnia roczną
deklarację podatkową
z załącznikami.
Oblicza składki na
ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne od podanej pensji.

Przewiduje skutki niepłacenia
ubezpieczeń społecznych dla
gospodarki.

Wyjaśnia rolę
Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.

Potrafi wybrać
najkorzystniejsze dla siebie
ubezpieczenie.

Wyjaśnia znaczenie
poszczególnych rodzajów
ubezpieczeń.

Umie znaleźć nietypowe
ubezpieczenia i ocenić ich
skutek.

Wyjaśnia zależności między
zyskiem

Ocenia obowiązujący system
prawny.

Wyjaśnia, na co przeznaczane
są składki na poszczególne
rodzaje ubezpieczeń i kiedy
można z nich korzystać.
Wymienia przykłady
obowiązkowych ubezpieczeń
majątkowych i osobowych (np.
OC samochodu, przy
wykonywaniu niektórych
zawodów).
Wymienia przykłady
ubezpieczeń.

Dział 6. Ja i moja firma
Zna i wymienia cele
Omawia rodzaje działalności
działalności gospodarczej.
gospodarczej.

a ryzykiem.
Wymienia wszystkie typy
spółek, klasyfikuje je jako
osobowe lub kapitałowe.

Wymienia wady i zalety
prowadzenia jednoosobowej
działalności gospodarczej;

Charakteryzuje cztery
najbardziej popularne rodzaje
spółek (cywilną, jawną, akcyjną

Umie ocenić wybór
najwłaściwszej formy dla
swojego przedsiębiorstwa.

Temat

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej - klasa I LO
Ocena dopuszczająca.
Ocena
Ocena
Ocena
Uczeń:
dostateczna.
dobra.
bardzo dobra.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
wyjaśnia pojęcia: dywidenda,
holding, korporacja, koncern,
monopol.

3. Biznesplan

4. Zakładanie firmy

Wie, co to jest biznesplan.

Zna i rozumie pojęcia: NIP,
REGON.

Wymienia podstawowe
elementy i zasady
sporządzania biznesplanu;

Opracowuje prosty biznesplan;

wymienia źródła finansowania
działalności firmy i klasyfikuje
koszty.

wyjaśnia, jak rozpoznać rynek i
gdzie w najbliższym otoczeniu
najkorzystniej zlokalizować
firmę.
Umie założyć własną firmę.

Zna etapy zakładania firmy.

i z ograniczoną
odpowiedzialnością), omawia
kwestie odpowiedzialności za
zobowiązania tych spółek.
Opracowuje rozbudowany
biznesplan z analizą
finansową.

Ocena
celująca.
Uczeń:

Opracowuje profesjonalny
biznesplan
z projektem rozwoju firmy na
kilka najbliższych lat.

Umie przekwalifikować swoją
działalność gospodarczą.

Wyjaśnia znaczenia marki
(firmy lub produktu);
wymyśla nazwę
i projektuje logo firmy zgodnie
z obowiązującymi zasadami.

5. Praca zespołowa w firmie

Zna zasady pracy zespołowej.

Umie wymienić cechy dobrego
kierownika oraz zalety
i wady pracy zespołowej.

6-7. Księgowość w firmie

Wie, co to jest księga
rachunkowa.

Zna sposoby rozliczania się
księgowości w firmie.

8-9. Dokumenty firmowe

Zna obieg dokumentów.

Zna zasady prowadzenia
dokumentacji.

10. Etyka prowadzenia firmy

Zna i rozumie pojęcie korupcji.

Zna pojęcie etyki pracodawcy.

Wymienia formy motywowania
pracowników.

Wymienia zasady doboru
pracowników

Potrafi zorganizować pracę
personelu – odpowiednio
rozdzielić stanowiska,
i przeprowadza rekrutację
kompetencje, zadania i określić
(w warunkach symulacyjnych).
czas pracy.
Wymienia zasady prowadzenia Wypełnia księgę przychodów i
Umie wszystkie dokumenty
ewidencji sprzedaży (dla
rozchodów (na podstawie
księgowe wskazane przez
podatku zryczałtowanego) oraz
typowych dokumentów).
nauczyciela.
ewidencji zakupów i sprzedaży
(dla podatku VAT).
Wie, w jakim celu prowadzi się Wymienia zasady zarządzania Potrafi opracować procedury
dokumentację firmową.
dokumentami i prowadzenia
obiegu dokumentów
dokumentacji.
w firmie.
Umie opracować kodeks
etyczny firmy.

Umie przewidzieć skutki
pozytywne

Temat

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej - klasa I LO
Ocena dopuszczająca.
Ocena
Ocena
Ocena
Uczeń:
dostateczna.
dobra.
bardzo dobra.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:

Ocena
celująca.
Uczeń:

i negatywne stosowania i
niestosowania zasad etycznych
w firmie.

3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zasady oceniania:
Formy sprawdzania:
Przy sprawdzaniu osiągnięć i postępów uczniów obowiązuje obiektywizm, indywidualizm, konsekwencja, systematyczność i jawność.
Podstawowymi formami oceny wiedzy i umiejętności ucznia są odpowiedzi ustne, sprawdziany pisemne, zadanie domowe, aktywność (konkursy,
olimpiady, zaangażowanie na zajęciach lekcyjnych), kartkówki i wykonywane samodzielnie ćwiczenia.
Zasady oceniania: są zgodne z zapisami w WSO zarówno w odniesieniu do jednostek modułowych i modułów oraz przedmiotu podstawy
przedsiębiorczości.
4. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z dysfunkcjami:
Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych:
 wolniejsze tempo pracy (mniej zadań do wykonania lub wydłużony czas),
 uwzględnienie poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego
 możliwość weryfikacji w odpowiedzi ustnej zadań wykonanych pisemnie,
 możliwość wyboru formy sprawdzania wiadomości (forma pisemna/wypowiedź ustna),
 stopniowanie trudności
 unikanie pytań problemowych, zadawanie jasno sprecyzowanych pytań,
 pomoc przy odpowiedzi - zadawanie większej ilości dodatkowych, pomocniczych pytań, - wydłużanie czasu na udzielenie odpowiedzi, czasu

na odczytanie informacji z projektu, z rysunku, schematu,
 zachęcanie do poprawy zadań, aż do uzyskania sukcesu,
 posługiwanie się zadaniami testowymi, rysunkami i schematami procesów zamiast formy opisowej,
 częste sprawdzanie wiadomości, krótsze partie materiału.
Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi:
 udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w domu i na dodatkowych zajęciach,
 umożliwianie wykonania obszernych zadań w domu,
 informowanie ucznia na lekcji, o czym będzie traktować temat następnych zajęć (żeby mógł w domu przeczytać tekst z podręcznika i aktywnie
uczestniczyć w lekcji).
Zadania domowe:
 umożliwianie wykonywania zadań i zagadnień, które ucznia interesują.
Nauczyciel dostosowuje metody pracy do dysfunkcji ucznia i zaleceń poradni pedagogicznopsychologicznej. Nauczyciel, dostosowujący wymagania
pod względem formy pomocy, ocenia ucznia według kryteriów obowiązujących i ogólnodostępnych.
5. Sposoby i metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce:
- dostosowanie tempa pracy
- stopniowanie trudności
- zadawanie pytań problemowych lub zadawanie jasno sprecyzowanych pytań,
- dodatkowe zadania dostosowane do możliwości ucznia
- zachęcanie do wykonywania dodatkowych zadań
Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi:
- udział w dodatkowych zajęciach
- udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w domu i na dodatkowych zajęciach,
umożliwianie wykonania obszernych zadań w domu,
Zadania domowe:
- umożliwianie wykonywania zadań i zagadnień, które ucznia interesują.

6. Obszary podlegające ocenianiu :
1. Wiedza przedmiotowa i spełnienie wymagań edukacyjnych,
2. Umiejętności określone w podstawie programowej,
3. Postawa ucznia: jego wkład pracy, zaangażowanie, motywacja i aktywność na lekcji.
Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości

