
 
 

 

 
Program ogólny  

szkolenia zawodowego wewnętrznego 
„Wstęp do księgowości”  

(Wersja 1.1) 

1. Nazwa formy kształcenia 
Szkolenie teoretyczno-praktyczne „Wstęp do księgowości” zapoznające z podstawowymi 

wiadomościami z zakresu księgowości.  

2. Czas trwania, sposób realizacji 
1. Czas trwania: 10 spotkań x 6 godziny dydaktyczne (razem 60 godzin). 

2. Sposób realizacji: zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne (ćwiczenia).  

3. Wymagania wstępne, sylwetka Uczestnika/-czki Projektu 
1. Potrzeba szkoleniowa uwzględniona w Indywidualnym Planie Działania. 

2. Predyspozycje, zainteresowania lub doświadczenia zawodowe w księgowości, rachunkowości 

3. Kurs przeznaczony jest dla Uczestników/-czek Projektu, które poszukują zatrudnienia w 

dziedzinie finansów. 

4. Cele kształcenia 

Cele ogólne: 
1. Kurs ma na celu przedstawienie podstawowych pojęć i zasad, które dotyczą rachunkowości. 
2. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, samokształcenie i zwiększenie szans na rynku pracy 

Uczestników/-czek Projektu 
3. Wstępne przygotowanie do pracy w dziale księgowym 

Cele szczegółowe: 
1. Opanowania podstaw księgowania w księgach rachunkowych  

2. Zapoznanie ze źródłami finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 

3. Poznanie systemów księgowych obowiązujących w firmach oraz sposobów ich praktycznego 

zastosowania 

4. Umiejętność sporządzania podstawowego sprawozdania finansowego 

 



 
 

 

5. Treści szkolenia: 
1. Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości – regulacje prawne (krajowe i międzynarodowe) 

2. Bilans. Aktywa i pasywa 

3. Rachunek zysków i strat. Przychody i koszty 

4. Zasady ustalania wyniku finansowego 

5. Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych. Konto księgowe 

6. Księgi rachunkowe, zapisy księgowe, dowody księgowe. Inwentaryzacja 

6. Warunki zaliczenia kursu 
1. Szkolenie kończy się sprawdzianem kompetencji i umiejętności z zakresu tematyki szkolenia – 

testem wiedzy i/lub zadaniem kontrolnym. 

2. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zdobycie ze sprawdzianu minimum 70% możliwych do 

zdobycia punktów (ocena dotyczy testu wiedzy i/lub zadania kontrolnego). 

3. Do sprawdzianu zostaje dopuszczona osoba, która w czasie trwania szkolenia spełniła 

następujące warunki: 

 frekwencja minimum 80%; 

 systematyczna i rzetelna praca w czasie zajęć; 

 odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć. 

4. Po zaliczeniu szkolenia osoba kończąca go dostaje „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”. 

5. Jeśli osoba nie uzyska zaliczenia, możliwa jest poprawa sprawdzianu w terminie 30 dni od 

zakończenia zajęć (dopuszcza się formę zdalną sprawdzianu). Jeżeli w drugim terminie osoba 

także nie uzyska zaliczenia, dostaje „Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu”. 

6. Warunkiem otrzymania „Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu” jest frekwencja między 

50 % a 80. 

7. Dodatkowe wytyczne dla szkolenia 
1. Osadzenie tematyki kursu w kontekście aktywizacji zawodowej Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu. 
 

2. Uwzględnienie aspektów aktywizacji zawodowej  w praktyce (podczas przygotowania 
ćwiczeń i zadań). 

 

 

 


