
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Część 1D: Pracownia praktyczna - Działalność sprawozdawczo-zarządcza,  
a funkcjonowania organizacji 
 
Cel zajęć:  
 

Doskonalenie techniki obsługi nowoczesnego oprogramowania do kompleksowego zarządzania 
firmą:  Comarch ERP Optima. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, analiza danych 
usprawniająca efektywną pracę menadżera, przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.  
 
Zakres tematyczny zajęć: 
 

 

1. Zakładanie firmy oraz modyfikacja planu kont,  dla potrzeby działalności gospodarczej. 
Tworzenie bilansu otwarcia. 

2. Ewidencja operacji gospodarczych konta zespołu 1 oraz 2 zakładanie kont bankowych , oraz 
księgowanie wyciągów bankowych 

3. Moduł Kardy i płace. Zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie, umowę o pracę, 
generowanie umów z systemu kadrowego, naliczanie i księgowanie wynagrodzeń, 
sporządzanie deklaracji ZUS i PIT 

4. Ewidencja operacji gospodarczych koszty według rodzaju zespół 4 
5. Ewidencja operacji gospodarczych przychody i koszty Zespół 7  
6. Obliczanie oraz księgowanie podatku dochodowego, z uwzględnianiem kosztów nie 

stanowiących kosztów uzyskania przychodów, sporządzanie pliku JPK VAT7 
7. Sporządzanie bilansu zamknięcia i analiza danych  

 
 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych– około 15 osób/gr.  
  
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2021/2022r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada 2021 do marca 2022 roku w godzinach  
9.00 – 19.00. 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
 
Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 

Prowadzenie dodatkowych zajęć organizowanych z pracodawcami, służących lepszemu 

przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy w ramach przedmiotu: „Pracownia 

praktyczna - Działalność sprawozdawczo-zarządcza, a funkcjonowania organizacji” dla 

studentów studiów stacjonarnych III roku z kierunku Zarządzanie I stopnia Wyższej Szkoły Prawa 

i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 

 
w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 10 godzin, w jednej grupie 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Zakładanie firmy oraz modyfikacja planu kont, 1 

2. Ewidencja operacji gospodarczych konta zespołu 1 oraz 2 1 

3. Moduł Kardy i płace.  3 

4. Ewidencja operacji gospodarczych koszty według rodzaju zespół 4 2 

5. Ewidencja operacji gospodarczych przychody i koszty Zespół 7  1 

6. 
Obliczanie oraz księgowanie podatku dochodowego podatku VAT 
uwzględnianie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania 
przychodów 

1 

7.       Sporządzanie bilansu zamknięcia i analiza danych  1 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
 

 


