
 

 

PROGRAM KURSU 

OBSŁUGI KAS FISKALNYCH I BRANŻOWYCH PROGRAMÓW W GASTRONOMII 

 

 

 

Wykonawca: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój; ul. Węgierska 41; 38-300 Gorlice 

Miejsce realizacji kursu: Gorlice, ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice lub w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego  

Nazwa kursu: OBSŁUGI KAS FISKALNYCH I BRANŻOWYCH PROGRAMÓW W GASTRONOMII 

Cel kursu: podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój 
zainteresowań i pasji 

 
Czas trwania i sposób organizacji kursu 
 
Liczba godzin zajęć: 24, w tym zajęcia teoretyczne: 10; zajęcia praktyczne: 14 

Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć: 

 odpowiednie pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe - Rozporządzenie Ministra Finansów 

w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) zawierające podsumowanie treści kursu 

 produkty, sprzęty i urządzenia niezbędne do realizacji zajęć szkoleniowych, w tym zajęć 

praktycznych; m.in. laptop, kasa fiskalna, terminarz płatniczy 

 rzutnik multimedialny 

 monitor interaktywny 

Wykorzystywane metody kształcenia: 

 metoda teoretyczna 

 metoda praktyczna 

 metoda aktywizująca 

 metoda eksponująca 

Metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne dostosowane do Uczestników kursu oraz treści kursu. 



 

 

PLAN NAUCZANIA 

Temat zajęć edukacyjnych 
Liczba godzin 
teoretycznych 

Liczba godzin 
praktycznych 

Obsługa wielu rachunków jednocześnie 1 0 

Graficzne odwzorowanie ułożenia stolików 2 0 

Wiele rachunków na jednym stoiku 1 0 

Przenoszenie rachunków na inny stolik 1 0 

Łączenie i dzielenie rachunków 2 0 

Przejmowanie rachunków 1 0 

Wydruk zamówień na drukarkach 
bonowych 0 2 

Możliwość ustalania priorytetów dla 
zamówień 1 0 

Rabaty do poszczególnych pozycji i do 
całych rachunków 0 1 

Wydruk rachunków próbnych 0 1 

Definiowanie grup dla artykułów  0 1 

Generowanie raportów 0 1 

Współpraca z urządzeniami fiskalnymi 1 3 

Wystawianie faktur VAT 0 2 

Wydruk faktur na drukarce zwykłej lub 
bonowej 0 1 

Nadawanie różnych uprawnień 
użytkownikom 0 1 

Automatyczna archiwizacja danych 0 1 

ŁĄCZNIE: 10 14 



 

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Cele szkolenia 
Efekty – Umiejętności 

nabyte w trakcie szkolenia 
Wskaźnik pomiaru efektów 

Obsługa wielu rachunków jednocześnie Uczeń nauczy się prowadzić 
kilka rachunków 
jednocześnie 

egzamin 

Graficzne odwzorowanie ułożenia stolików Uczestnik kursu będzie 
potrafił graficznie 
odwzorować ułożenie 
stolików 

egzamin 

Prowadzenie wielu rachunków na jednym 
stoliku 

Kursant nauczy się 
prowadzić wiele rachunków 
przypisanych jednemu 
stolikowi 

egzamin 

Przenoszenie rachunków na inny stolik Uczeń będzie potrafił 
przenosić rachunki na inne 
stoliki 

egzamin 

Łączenie i dzielenie rachunków Uczeń nauczy się łączyć i 
dzielić rachunki 

egzamin 

Przejmowanie rachunków Uczestnik kursu nabędzie 
umiejętność przejmowania 
rachunków 

egzamin 

Zapoznanie się z drukowaniem zamówień a 
drukarkach bonowych 

Kursant będzie potrafił 
wydrukować zamówienie 
na drukarce bonowej 

egzamin 

Poznanie ustalania priorytetów da 
zamówień 

Uczeń nabędzie 
umiejętność ustalanie 
priorytetów dla zamówień 

egzamin 



 

 

Zapoznanie się z rabatami Uczestnik kursu będzie 
potrafił ustalić rabat dla 
poszczególnych pozycji 
oraz do całych zamówień 

egzamin 

Poznanie rachunków próbnych Kursant nauczy się 
drukowania rachunków 
próbnych  

egzamin 

Definiowanie grup dla artykułów Uczestnik będzie potrafił 
zdefiniować odpowiednie 
grupy dla artykułów 

egzamin 

Generowanie raportów Kursant będzie potrafił 
generować raporty 

egzamin 

Poznanie urządzeń fiskalnych Uczeń nauczy się 
współpracować z 
urządzeniami fiskalnymi 

egzamin 

Zapoznanie się wystawianiem faktur VAT Uczestnik kursu zdobędzie 
umiejętność wystawiania 
faktur VAT 

egzamin 

Zapoznanie się z drukowaniem faktur Kursant będzie potrafił 
drukować faktury zarówno 
na drukarce zwykłej jak i 
bonowej 

egzamin 

Poznanie uprawnień użytkowników Uczeń zdobędzie 
umiejętność nadawania 
różnych uprawnień 
użytkownikom 

egzamin 

Archiwizacja danych Uczestnik kursu nauczy się 
automatycznej archiwizacji 
danych 

egzamin 



 

 

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu (wydanie dokumentu potwierdzającego 
ukończenie kursu jest równoważne z posiadaniem minimum 80% obecności uczestnika na 
zajęciach oraz z pozytywnym wynikiem egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji 
z zakresu obsługi kas fiskalnych w gastronomii)  

Certyfikat ukończenia kursu obsługi kas fiskalnych w gastronomii wydany przez Wykonawcę  

Sposób sprawdzenia efektów kursu: 

 Ankieta ewaluacyjna 
 Test POST 
 Egzamin końcowy  

 

 

 

 

 


