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Program praktyki zawodowej dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 
 

1. Cel praktyki zawodowej: 

Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w wykonywaniu czynności 

zawodowych określonych w kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. 

Cele szczegółowe: 

Po odbyciu praktyki zawodowej słuchacz powinien: 

 sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika, 

 sporządzić  dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy, 

 określić warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej, 

 sporządzić umowy cywilnoprawne, 

 obliczyć wynagrodzenia pracowników przy zastosowaniu systemu wynagradzania obowiązującego w jednostce 

organizacyjnej, 

 sporządzić listę płac z wykorzystaniem oprogramowania kadrowo –płacowego stosowanego w jednostce 

organizacyjnej, 

 rozliczyć wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę o pracę i umowę 

zlecenia, 

 rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę zlecenia, 

 określić termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionego pracownika, 

 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych 

pracowników, 

 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 

 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby prawnej, 

 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia zamiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, 

 sporządzić deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

 określić terminy regulowania płatności składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, 

 rozróżnić dokumenty rozliczeniowe  ZUS, 

 określić sankcje z tytułu niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych, 

 zastosować przepisy prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 

w monitory ekranowe, 

 przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas 

wykonywania prac na stanowisku komputerowym, 

 stosować zasady etyczne wchodzące w skład kodeksu zawodowego na stanowisku pracy, 

 rozwiązać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań zawodowych, 

 dbać o wizerunek firmy, 

 właściwie wykorzystywać czas pracy, 

 skorzystać z różnych źródeł informacji w celu aktualizowania wiedzy zawodowej, 

 skorzystać z pomocy i doświadczeń współpracowników w rozwiązywaniu trudności zawodowych, 

 brać udział w szkoleniach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego, 

 zastosować zasadę zaufania i poszanowania prywatności w wykonywaniu zadań zawodowych, 

 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, 

 nawiązuje poprawne relacje ze współpracownikami. 
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2. Treści kształcenia w czasie praktyki zawodowej: 

 zakres obowiązków pracowników działu zatrudnienia i płac, 

 dokumentacja pracownicza, 

 dokumentowanie wynagrodzeń, 

 inne dokumenty rezultatów pracy: karty pracy, karty zleceniowe, karty robocze, 

 systemy wynagradzania pracowników w jednostce organizacyjnej, 

 obowiązki zgłoszeniowe do ZUS, 

 dokumentacja zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

 dokumenty rozliczeniowe. 
 

3. Czas trwania praktyki zawodowej: 

Wymiar praktyki: 2 tygodnie (80 h) 

Miejsce odbycia praktyki: 

Praktyka zawodowa powinna realizowana w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych, 

np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, urzędzie skarbowym 

i urzędach samorządu terytorialnego w komórkach kadrowo-placowych i finansowych.  

4. Warunki realizacji: 

Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa opiekun praktyki. Organizujący praktykę zakład wystawia 

słuchaczowi zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki wraz z uzyskaną oceną. Potwierdzenie odbycia praktyki 

zawodowej może otrzymać słuchacz, który uczęszczał na praktykę w wymiarze co najmniej 50% czasu 

przeznaczonego na te zajęcia. 

Program praktyki zawodowej należy traktować elastycznie, realizowane zadania powinny być dostosowane do specyfiki 

przedsiębiorstwa.  

5. Środki dydaktyczne: 

Dostosowane do realizowanych zadań. 

6. Zalecane metody dydaktyczne: 

Zaleca się stosować metody ćwiczeń, które to kształtują kompetencje do wykonywania zadań zawodowych technika 

rachunkowości takie jak: umiejętność korzystania z przepisów prawa, samodzielne rozwiązywanie problemów, 

sporządzanie dokumentów. 

7. Formy organizacyjne: 

Praca indywidualna i grupowa. 

8. Formy indywidualizacji pracy słuchaczy uwzględniające: 

Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości i potrzeb słuchacza. 

 


