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CERTIFICATE SUPPLEMENT NO D/60037543/17*

Rzeczpospolita
Pol ska

NAME(S) AND SURNAME OF CERTIFICATE HOLDER PAULINA MAŁGORZATA WAWRZYNIAK

1. TITLE OF THE CERTIFICATE 1l
Dyplom

potwie rdzaj ący

kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik
1

>

rachunkowości ,

symbol cyfrowy 431103

Original language v;rsion

2. TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE 1 )
Certificate of competence , a technician of accounting , reference number 431103
1

>

lf applicable. This translation has no legal status .

3.

PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES

The holder of this certificate of competence in the profession of a technician of accounting, reference number 431103,
where the following qualifications have been separated A.36. Bookkeeping and A.65. Settlement of remunerations
and public levies , has the ability to :
perform financial and statistical analysis of phenomena studied,
prepare, assign and register accounting documents,
keep books of accounts in accordance with the Accounting Act,
maintain personnel documentation and manage payroll issues,
calculate contributions to the Social lnsurance Institution,
prepare documents and calculate the amount of benefits paid under the social insurance cover,
calculate contributions to the Enterprise Social Benefits Fund,
calculate, settle and prepare income statements based on tax records,
prepare notification and social insurance statements to the Social lnsurance Institution ,
use different forms of financial settlements,
measure assets and liabilities and determine the financial result,
conduct and settle stock-taking,
perform cost calculation ,
prepare financial statements,
and in addition , within the scope of professional tasks performed:
observe occupational health and safety, fire and environmental protection re~Julations and requirements of ergonomics,
provide first aid to the injured in accidents at work and in life or health-threatening situations,
apply the provisions conceming business operation, labour law and personal data protection law,
use a foreign language and use foreign-language sources of information,
organise work of a small team.

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THIS CERTIFICATE 1 )
technician of accounting

D it applicabl;.
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SWIADECTWO
POTWIERDZAJACE KWALIFIKACJE W ZA. WODZIE
L

~

Paulina

Małgorzata

9 k„wietnia 1985 r.

Poznań
mi~jsce urodzeni'1

data urodzenia

zdała

egzamin

Wawrzyniak

potwierdzający

k'Walifikacje w zawodzie "1' z.a.kresie ~1:.•m~tji

rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych A.65.,

wyodrębnionej w

zawodzie

technikrachnnkowości

431103

i uzyskała

z

części

pisemnej egz~miou:

z części p~cme j ~

85 % puru._'1.ów możfrwych do uzyskania

Poznań.

31 marca 20 17 r.
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SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO
KWALIFIKACJE ZAWODOWE NR D/60037543/17*

Rzeczpospo lita
Polska

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO POSIADACZA DYPLOMU PAULINA MAŁGORZATA WAWRZVNIA K

1. NAZWA DYPLOMU
Dyplom

potwierdzający

1

)

kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik
i) W języku-oryginał~ ---

rachunkowości ,

-

2. NAZWA DYPLOMU W TŁUMACZENIU

1

)

symbol cyfrowy 431103

1

)

Jeżeli dotyczy. Podane tłumaczenie nie ma mocy prawnej .

3. PROFIL UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości, symbol cyfrowy
431103,
w którym wyodrębniono kwalifikacje A.36. Prowadzenie rachunkowości i A.65. Rozliczanie wynagrodze
ń i danin
publicznych, potrafi :
przeprowadzać analizę finansową i statystyczną badanych zjawisk,
sporządzać, dekretować oraz ewidencjonować dokumenty księgowe,
prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,
prowadzić dokumentację pracowniczą oraz sprawy płacowe,
obliczać składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,
przygotowywać dokumenty i obliczać wysokość zasiłków wypłacanych z ubezpieczeni
a społecznego,
obliczać odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
obliczać , rozliczać i sporządzać deklaracje podatkowe w oparciu o ewidencje podatkowe,
sporządzać deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
stosować różne formy rozliczeń pieniężnych,
wyceniać aktywa i pasywa oraz ustalić wynik finansowy,
przeprowadzać i rozliczać inwentaryzację,
przeprowadzać kalkulację kosztów,
sporządzać sprawozdanie finansowe,
a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych :
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska oraz wymagań
ergonomii ,
udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia
zdrowia i życia,
stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa
pracy oraz ochrony danych
osobowych,
posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,
organizować pracę małego zespołu.

4. ZAWODY DOSTĘPNE DLA POSIADACZA DYPLOMU 11
technik

rachunkowości

1
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)

Jeżeli dotyczy.

RZEC Z POSPOL ITA POL SKA

DYPLOM
POTWIERDZAJĄCY

KWALIFIKACJE ZA WODO WE

Małgorzata

Paulina

Wawrzyniak

Poznań
mi ejsce urodzenia

9 kwietnia 1985 r.
data urodzenia

otrzymała świadectwa potwierdzające

85040902488
numer PESEL

kwalifikacje w zawodzie

technik rachunkowości
i uzyskała

z

części

z

pisemnej egzaminu:

części

praktycznej egzaminu:

kwalifikacja prowadzenie rachunkowości
94 % punk"tów m ożJi,.i.yc h do LC0 sbnia

93 % punk1:ów możliwych do uzyskania

kwalifikacja rozliczanie

wynagrodzeń

i danin publicznych
94 % punktów moż l i wych do UZysk.ania

85 % punk1:ów możliwych do uzyskania

Poznań ,

31 marca 20 l 7 r.

Nr D/60037543/17
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