
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z przedmiotu: pracownia rozliczeń finansowych 

Zawód: technik rachunkowości 
Klasa: III 
 

Wymagania programowe na poszczególne oceny 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - obsługa programu PŁATNIK 

➢ wymienia podstawowe 
obowiązki ZUS-u 

➢ zna rodzaje składek 
opłacanych za 
pracownika i 
pracodawcę 

➢ wymienia fundusze 
pozaubezpieczeniowe 

➢ oblicza podstawowe 
rodzaje składek ZUS 

➢ zna wymiar składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne i sposób jej 
obliczania za 
pracownika 

➢ wymienia formy 
opłacania składek 
ZUS przez 
przedsiębiorców 

➢ wymienia płatników 
składek 

wypełnia takie 
wymagania jak na 
ocenę dopuszczającą a 
ponadto:  
➢ oblicza składki ZUS 

za pracownika i 
właściciela firmy z 
podziałem na cześć 
finansowaną przez 
pracownika i płatnika 
składek 

➢ potrafi określić 
sposób płacenia 
składki zdrowotnej 
zależnie od formy 
opodatkowania 
działalności 

➢ sporządza 
dokumenty 
zgłoszeniowe i 
rozliczeniowe dla 

wypełnia takie 
wymagania jak na 
ocenę dostateczną a 
ponadto:   
➢ oblicza składkę 

zdrowotną dla 
przedsiębiorcy 
zależnie od formy 
opodatkowania 

➢ oblicza podstawę 
wymiaru składek 
ZUS za niepełny 
miesiąc 
prowadzenia 
działalności gosp. 

➢ oblicza 
zmniejszenie 
składek ZUS za 
czas choroby 
przedsiębiorcy 

➢ sporządza 

 wypełnia takie 
wymagania jak na ocenę 
dobrą a ponadto:    
➢ potrafi wskazać komu 

przysługuje zwolnienie 
z opłacania składek 
na FP i FS 

➢ sporządza dokumenty 
rozliczeniowe za 
osoby prowadzące 
działalność 
gospodarczą i 
opłacające składki 
same za siebie 

➢ wypełnia ZUS RSA w 
przypadku gdy 
płatnikiem zasiłku 
macierzyńskiego jest 
ZUS 

➢ sporządza dokumenty 
stanowiące podstawę 

wypełnia takie 
wymagania jak na 
ocenę bardzo dobrą a 
ponadto:  
➢ sporządza 

dokumenty ZUS 
charakterystyczne 
dla szczególnych 
sytuacji osób 
ubezpieczonych 

➢ bierze udział w 
olimpiadzie „Warto 
wiedzieć więcej o 
ZUS” 

➢ sporządza 
dokumenty 
stanowiące 
podstawę do 
ustalania 
uprawnień 
rentowych i 



➢ sporządza dokumenty 
zgłoszeniowe i 
rozliczeniowe dla 
pracownika 

➢ zna terminy płatności 
składek przez różne 
podmioty zależnie od 
formy organizacyjno-
prawnej 

➢ wymienia świadczenia 
pieniężne z 
ubezpieczenia 
społecznego w razie 
choroby i 
macierzyństwa  

➢ zna wielkość 
świadczeń 
chorobowych 

➢ potrafi określić rodzaj 
urlopu 
macierzyńskiego jego 
wymiar oraz wysokość 
zasiłku 

 
 
 
 
 
 
 
➢ wprowadza dane 

identyfikacyjne w 

osób prowadzących 
działalność 
gospodarczą 
zatrudniających 
pracowników 

➢ oblicza wysokość 
zasiłku 
chorobowego, 
wypadkowego i 
opiekuńczego 

➢ ustala wysokość 
zasiłku 
macierzyńskiego 

➢ uzupełnia 
wynagrodzenie do 
pełnego m-c 

➢ oblicza składki na 
FP, FS i FGŚP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wypełnia takie 
wymagania jak na 

dokumenty 
aktualizujące dane 
płatnika składek 

➢ ustala 
wynagrodzenie za 
czas pracy w 
przypadku choroby 
i innych 
nieobecności 

➢ wypełnia formularz 
rozliczeniowy ZUS 
za pracownicę 
przebywającą na 
urlopie 
macierzyńskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wypełnia takie 
wymagania jak na 

do uzyskania zasiłków 
➢ zna kody wykazywane 

w raporcie ZUS RSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wypełnia takie 
wymagania jak na ocenę 

emerytalnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wypełnia takie 
wymagania jak na 



zakładce 
płatnik/rejestr 
płatników 

➢ ustawia okres 
rozliczeniowy 

➢ wprowadza dane 
ubezpieczonych i 
sporządza kartotekę 
ubezpieczonego 

➢ sporządza typowe 
dokumenty 
zgłoszeniowe ZUS 
ZUA, ZUS ZZA, ZUS 
ZWUA dla 
pracownika i 
właściciela 

➢ generuje raporty 
imienne ZUS RCA dla 
pracownika 

➢ sporządza deklarację 
rozliczeniową 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ocenę dopuszczającą a 
ponadto:  
➢ sporządza 

dokumenty 
zgłoszeniowe ZUS 
ZPA, ZUS ZFA 

➢ sporządza 
deklarację ZUS DRA 
dla właściciela 
opłacającego składki 
za siebie samego 

➢ sporządza raport 
imienny ZUS RSA 
dla pracownika 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocenę dostateczną a 
ponadto: 
➢ przygotowuje 

dokumenty do 
wydruku i wysyłki 
elektronicznej 

                              
 

dobrą a ponadto:  
➢ importuje dane z 

systemu kadrowo-
płacowego do 
programu płatnik 

➢ sporządza zestawy 
dokumentów 
rozliczeniowych 
płatnika w programie 
do rozliczeń z ZUS 

                             
 

ocenę bardzo dobrą a 
ponadto:                              
➢ stosuje zasady 

dotyczące 
przetwarzania 
danych osobowych 

➢ przygotowuje 
dokumenty do 
wysyłki 
elektronicznej 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Małgorzata Stępień 

 


