
 

Charakterystyka zawodu 

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie 

gospodarczym. Rozwijający się rynek, powstawanie nowych firm, nie tylko na rynku krajowym, ale również w krajach 

Unii Europejskiej,  powoduje rosnące zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych księgowych i specjalistów w zakresie 

spraw kadrowo-płacowych. 

Księgowy to zawód dużego zaufania. Zajmuje się ewidencją zdarzeń w firmie, dokonywaniem rozliczeń 

finansowych, rozliczaniem podatków, prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, czyli jest to osoba, która wie 

wszystko o firmie i ma dostęp do najbardziej poufnych informacji. 

Dziś księgowy to także doradca, analityk i dyrektor finansowy, czyli ktoś kto jest poszukiwany na rynku pracy. 

Sylwetka kandydata 

Technik rachunkowości powinien charakteryzować się takimi cechami jak: 

 uczciwość 

 dokładność i systematyczność 

 kreatywność 

 umiejętność pracy w warunkach monotonnych 

 otwartość na zmiany 

 umiejętność pracy w zespole 

 zdolność do samodzielnego i ciągłego dokształcania 

Przeciwwskazania zdrowotne 

Nie ma szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. Utrudnieniem może być duża wada 

wzroku. 

Zdobywane umiejętności zawodowe 

Absolwent technikum rachunkowości jest przygotowany w szczególności do: 

 prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy 

 sporządzania dokumentacji kadrowej 

 rozliczania wynagrodzeń oraz składek  ZUS 

 prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych i rozliczania podatków 

Technik rachunkowości 



 prowadzenia  rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami 

 prowadzenia pełnej rachunkowości dużych firm 

 przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników 

 sporządzania sprawozdań finansowych 

 prowadzenia analizy finansowej 

  obsługi oprogramowania biurowego 

 obsługi oprogramowania kadrowo- płacowego 

 obsługi oprogramowania finansowo-księgowego 

Tytuł potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

Zawód technik rachunkowości składa się z dwóch kwalifikacji 

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

EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości 

 

Po zdaniu egzaminu z tych kwalifikacji absolwent zdobywa zawód technik rachunkowości. 

Możliwości zatrudnienia 

Absolwenci kierunku technik rachunkowości uzyskują konkretne (specjalistyczne) kwalifikacje poszukiwane na rynku 

pracy.  

Mogą być zatrudnieni jako: 

 Księgowy, główny księgowy 

 Dyrektor finansowy 

 Specjalista do spraw finansów 

 Doradca finansowy i podatkowy 

 Specjalista do spraw ubezpieczeń 

 Specjalista do spraw kadr i płac 

Mogą być zatrudnieni  np. w: 

 działach księgowych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych 

 biurach rachunkowych 

 bankach 

 instytucjach ubezpieczeniowych 

 urzędach administracji państwowej i samorządowej 

 urzędach skarbowych 

Możliwości dalszego kształcenia.  

Pięcioletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i dlatego absolwent może podjąć naukę na uczelni wyższej 

na wszystkich kierunkach, między innymi: 

 rachunkowość 

 rachunkowość i finanse 

 rachunkowość i podatki 

 doradztwo podatkowe 

 analityka gospodarcza 

 ekonomia 

 administracja 

 bankowość  

 fundusze europejskie 

 audyt finansowy 

 


