PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA
W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

SYMBOL CYFROWY 341[03]

I. ZAŁO ENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE
KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie :
1) posługiwa si podstawowymi poj ciami ekonomicznymi oraz prawnymi,
2) korzysta

z ró nych

ródeł prawa (finansowego, handlowego, cywilnego,

pracy),
3) korzysta z literatury fachowej i innych ródeł informacji,
4) stosowa instrumenty marketingu, w tym organizowa i prowadzi działania
reklamowe,
5) stosowa zasady racjonalnego gospodarowania,
6) organizowa prac własn i prac niewielkich zespołów ludzkich,
7) wykonywa

podstawowe prace bilansowe przy wykorzystaniu

rodków

technicznych,
8) redagowa korespondencj handlow w j zyku polskim i obcym,
9) wypełnia dokumenty i sporz dza pisma typowe dla działalno ci handlowej,
10) posługiwa si j zykiem obcym w kontaktach z kontrahentami,
11) sprawnie oblicza i szacowa wyniki,
12) ewidencjonowa , interpretowa i analizowa typowe operacje gospodarcze,
13) prowadzi

rozliczenia

z

tytułu

podatków

i

opłat,

z

instytucjami

ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami,
14) organizowa działalno

(własnej) małej firmy handlowej,

15) wybra najkorzystniejsze formy działalno ci uzupełniaj cej,
16) kształtowa wła ciwe zwi zki i zale no ci mi dzy firm handlow a jej
otoczeniem rynkowym,
17) kształtowa wła ciwe oddziaływanie przedsi biorstwa na rodowisko
naturalne,
18) prowadzi negocjacje handlowe,
19) wykonywa typowe prace zwi zane z planowaniem i analiz statystyczn ,
20) korzysta z materiałów statystycznych i wła ciwie je interpretowa ,
21) przygotowywa i przeprowadza proste badania oraz opracowywa ich wyniki,
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22) samodzielnie posługiwa

si

sprz tem komputerowym, oprogramowaniem

oraz innymi rodkami technicznymi,
23) swobodnie posługiwa si poj ciami z zakresu towaroznawstwa,
24) korzysta

z informacji o towarach z prospektów, ulotek, poradników oraz

kodów informacyjnych, w oparciu o posiadan wiedz towaroznawcz ,
25) rozpoznawa podstawowe wła ciwo ci towarów,
26) stosowa

wła ciwe

metody

odbioru

jako ciowego,

przechowywania

i konserwacji towarów,
27) przestrzega przepisów: bezpiecze stwa i higieny pracy, przeciwpo arowych,
prawa pracy oraz ochrony rodowiska.

B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA
W ZAWODZIE
1. Wymagania psychofizyczne wła ciwe dla zawodu:
1) dobry stan zdrowia,
2) wysoki poziom aktywno ci,
3) odporno

psychiczna,

4) zrównowa enie emocjonalne,
5) umiej tno

samokontroli i samooceny,

6) umiej tno

rozwi zywania problemów,

7) dobra pami

,

8) uczciwo ,
9) komunikatywno ,
10) ogólna inteligencja,
11) kultura osobista,
12) poczucie estetyki,
13) dobra prezencja,
14) otwarto

na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,

15) gotowo

do stałego podnoszenia kwalifikacji.

2. Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie
absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zada zawodowych
w warunkach gospodarki rynkowej.
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Technik handlowiec nale y do zawodów typowo usługowych. W procesie kształcenia
nale y zwraca

uwag

na znaczenie istotnych dla przyszłego handlowca postaw

i cech, w szczególno ci takich jak: komunikatywno , uczciwo
rzetelno ,

zamiłowanie

systematyczno
oraz ch

do

porz dku,

odpowiedzialno ,

dokładno ,

w działaniu. Wa n cech handlowca jest odpowiednia prezencja

ci głego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiej tno ci.

W wyniku kształcenia absolwent powinien otrzyma
ogólnej i zawodowej, który dawałby podstaw
mo liwo

(w tym kupieck ),

odpowiedni zasób wiedzy

do podj cia pracy, jak równie

szybkiego przekwalifikowania si w ró nych sytuacjach yciowych.

3. Technik handlowiec powinien by przygotowany do realizacji nast puj cych
zada zawodowych:
1) podj cia pracy na

rednim szczeblu zarz dzania w przedsi biorstwach

o ró nych formach własno ci,
2) realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzeda y
detalicznej, hurtowniach, magazynach,
3) zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.
Technik handlowiec powinien posiada wiedz o funkcjonowaniu rynku, potrzebach
konsumentów,
informatycznych,
rachunkowo ci,

towaroznawstwie,
organizacji
prawie

działaniach

pracy

(cywilnym

w
i

marketingowych,

punktach

handlowym)

sprzeda y,
oraz

regułach

technikach
nowoczesnej
współpracy

z kontrahentami.
4. Realizacja kształcenia w zawodzie wymaga zapewnienia wła ciwych warunków
technodydaktycznych. Pracownie, w tym pracownie przedmiotowe, powinny by
wyposa one w odpowiedni sprz t, nowoczesne techniczne rodki nauczania oraz
pomoce wspomagaj ce proces dydaktyczny i niezb dne do realizacji celów i tre ci
kształcenia, okre lonych w poszczególnych blokach programowych.
Niezb dne s nast puj ce pracownie, w tym pracownie przedmiotowe:
1) pracownia komputerowa,
2) pracownia techniki biurowej,
3) pracownia ekonomiki,
4) pracownia rachunkowo ci,
5) pracownia towaroznawstwa,
6) pracownia reklamy.
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Pracownia komputerowa powinna by wyposa ona w:
1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów),
2) oprogramowanie: dyskowy system operacyjny, arkusz kalkulacyjny, edytory
tekstu, baza danych,
3) drukarki – 2 szt.,
4) programy u ytkowe w wersji szkoleniowej,
5) inne urz dzenia, w szczególno ci: fax, modem, telefon, sie komputerowa.
Pracownia techniki biurowej powinna by wyposa ona w:
1) maszyny do pisania (w miar mo liwo ci szkoły – jedna maszyna lub jedno
stanowisko komputerowe dla jednego ucznia),
2) telefon, automatyczn sekretark , fax, dyktafon,
3) kserokopiark ,
4) pomocnicze materiały biurowe, w szczególno ci segregatory, skoroszyty,
5) dziennik podawczy, instrukcje kancelaryjne, typowe formularze.
Pracownie ekonomiki, rachunkowo ci, towaroznawstwa i reklamy powinny
by wyposa one w :
1) techniczne

rodki nauczania: rzutnik, magnetowid, telewizor, zestaw kaset

przedmiotowych,
2) eksponaty i modele,
3) fazo- i foliogramy,
4) podr czn bibliotek zawieraj c normy, kodeksy, poradniki, katalogi, atlasy
i czasopisma zawodowe.
5. W wyniku analizy zada zawodowych, wyodr bnione zostały cztery bloki
programowe:
1) działalno

przedsi biorstwa handlowego,

2) finansowo-ksi gowy,
3) ogólnoekonomiczny,
4) informacja w przedsi biorstwie.
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II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE
Nazwa bloku
programowego

Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % *
Podbudowa
programowa:
szkoła
podstawowa

Podbudowa
programowa:
szkoła
zasadnicza;
zawód: sprzedawca

Podbudowa
programowa:
liceum
ogólnokształc ce

Działalno
22
22
22
przedsi biorstwa
handlowego
Finansowo – ksi gowy
20
20
20
Ogólnoekonomiczny
16
16
16
Informacja
22
22
22
w przedsi biorstwie
Razem
80 **
80 **
80 **
* Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla
młodzie y i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
** Pozostałe 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów
programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA
W BLOKACH PROGRAMOWYCH
BLOK: DZIAŁALNO
PRZEDSI BIORSTWA
HANDLOWEGO
1. Cele kształcenia
Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie :
1) posługiwa si podstawowymi poj ciami z zakresu handlu i towaroznawstwa
(równie w j zyku obcym),
2) dokona

klasyfikacji przedsi biorstw funkcjonuj cych w handlu i okre la

zadania organów tych przedsi biorstw,
3) okre la zadania komórek zarz du,
4) okre la funkcje obiektów handlowych,
5) przeprowadza wst pn rozmow kwalifikacyjn ,
6) urz dza stanowisko pracy i organizowa własn prac ,
7) stosowa zasady racjonalnej organizacji pracy i zarz dzania,
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8) stosowa (w typowych sytuacjach) zasady prowadzenia negocjacji,
9) sprawnie liczy i szacowa wyniki,
10) dokonywa rozlicze inwentaryzacji towarów i materiałów,
11) kalkulowa ceny na ró nych etapach obrotu towarowego,
12) stosowa

miary: zapasów, zatrudnienia, kosztów, maj tku i kapitału,

rentowno ci, wykorzystania powierzchni, poziomu kosztów,
13) przelicza waluty przy zastosowanie tabeli kursów,
14) interpretowa i analizowa typowe zdarzenia gospodarcze,
15) kształtowa wła ciwy poziom zapasów towarowych,
16) organizowa na niewielk skal działalno

handlow , (w tym opracowywa

uproszczony biznes plan, sporz dza dokumenty oraz wykonywa czynno ci
niezb dne do podj cia działalno ci gospodarczej na własny rachunek),
17) organizowa

proces

sprzeda y

w

handlu

detalicznym

i

hurtowym,

z uwzgl dnieniem specjalnych form sprzeda y:
a)

urz dza wn trze punktu sprzeda y detalicznej,

b)

kształtowa asortyment towarowy,

c)

dokonywa wyboru dostawcy,

d)

zamawia

towary

zgodnie

z

zapotrzebowaniem

poprzez

wykorzystanie bilansu zakupu i sprzeda y,
e)

dokonywa odbioru ilo ciowego towarów,

f)

przeprowadza skuteczne rozmowy sprzeda owe,

g)

przyjmowa zapłat

w ró nych formach, w tym kartami płatniczymi

i czekiem a tak e dokonywa innych rozlicze bezgotówkowych,
h)

załatwia

reklamacje stosuj c obowi zuj ce przepisy w zakresie

r kojmi i gwarancji,
i)

odprowadza utargi,

j)

rejestrowa

sprzeda

i wypełnia

dowody sprzeda y i dowody

koryguj ce.
18) organizowa na niewielk skal działalno
19) rozró nia

usługow i produkcyjn ,

poszczególne elementy maj tku i stosowa

zasady wła ciwego

nim gospodarowania,
20) rozlicza si z tytułu podatków, opłat i ubezpiecze społecznych,
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21) współpracowa

i prowadzi

korespondencj

z bankami, agencjami, izbami

gospodarczymi, instytucjami ubezpieczeniowymi, instytucjami zajmuj cymi si
transportem, ł czno ci , organizowaniem targów, giełd i wystaw,
22) posługiwa

si

urz dzeniami i nowoczesnym sprz tem technicznym (kasy

fiskalne, wagi samoobliczaj ce) oraz urz dzeniami biurowymi,
23) okre la korzy ci wynikaj ce ze stosowania post pu technicznego,
24) stosowa zasady analizy ekonomicznej przy u yciu ró nych wska ników,
25) rozstrzyga korzy ci wynikaj ce z ró nych form pozyskiwania kapitału,
26) ustala wysoko
27) okre la

wyniku finansowego,

rodzaje

i

zakres

kontroli

finansowej

i

pozafinansowej

przedsi biorstwa handlowego,
28) wykorzystywa

prawidłowo ci

zwi zane

z

motywacjami

zachowa

konsumentów,
29) klasyfikowa towary zgodnie z obowi zuj cymi zasadami,
30) okre la czynniki wpływaj ce na jako

towarów,

31) aktualizowa wiedz o towarach,
32) korzysta

z informacji o towarach z prospektów, norm, ulotek, poradników

oraz kodów informacyjnych w oparciu o posiadan wiedz towaroznawcz ,
33) udziela

porad na temat sprzedawanego towaru zgodnie z wiedz

towaroznawcz

oraz znajomo ci

czynników maj cych wpływ na decyzje

konsumenta, a tak e zaoferowa towary komplementarne i substytucyjne,
34) informowa

o składzie surowcowym produktu, wła ciwo ciach, warto ci

od ywczej, sposobie u ytkowania,
35) odczytywa i interpretowa oznaczenia na towarach,
36) wykorzystywa wiedz

o towarach, z zakresu normalizacji i certyfikacji przy

zakupie towarów, przy redagowaniu ofert towarowych, promocji towarów,
37) ocenia funkcjonalno

opakowania,

38) rozró nia niezgodno ci i wady towarów, okre la przyczyny ich powstawania,
39) rozpoznawa podstawowe wła ciwo ci wybranych artykułów ywno ciowych
i nie ywno ciowych,
40) stosowa odpowiednie metody konserwacji towarów,
41) przestrzega

przepisów prawa i innych ustale

obowi zuj cych w handlu

detalicznym w celu zapewnienia jako ci towarów,
42) przestrzega warunków racjonalnego przechowywania i transportu towarów,
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43) dokonywa

oceny jako ciowej produktów z zastosowaniem odpowiednich

metod, wykorzystaniem przepisów, norm i wzorów jako ci,
44) stosowa i odpowiednio interpretowa podstawowe przepisy prawa pracy,
45) przestrzega przepisów: bezpiecze stwa i higieny pracy, przeciwpo arowych
oraz ochrony rodowiska.

2. Tre ci kształcenia (działy programowe)
Tre ci kształcenia s uj te w nast puj cych działach programowych:
1) handel detaliczny,
2) handel hurtowy,
3) wybrane problemy handlu zagranicznego,
4) inne formy działalno ci gospodarczej prowadzone przez przedsi biorstwa
handlowe,
5) instytucje wspomagaj ce i uzupełniaj ce działalno

handlow ,

6) gospodarowanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi:
a)

zatrudnienie,

b)

szkolenie zawodowe,

c)

wydajno

d)

płace,

e)

ubezpieczenia społeczne,

f)

opodatkowanie wynagrodze ,

g)

amortyzacja,

h)

inwestycje,

i)

kr

pracy,

enie rodków obrotowych,

7) system finansowy przedsi biorstwa handlowego:
a)

koszty i wynik finansowy,

b)

warto

c)

kapitały podmiotu gospodarczego,

d)

rozliczenie przedsi biorstwa z kontrahentami,

e)

podatki i formy ustalania obci

f)

współpraca z bankiem,

pieni dza w czasie,

e podatkowych,

8) planowanie i analiza w przedsi biorstwie handlowym,
9) zarz dzanie w przedsi biorstwie handlowym,
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10) wiadomo ci ogólne z towaroznawstwa:
a)

klasyfikacja rodzajowa towarów,

b)

normalizacja,

c)

u yteczno , jako , czynniki warunkuj ce,

d)

działalno

e)

wła ciwo ci towarów i metody ich badania,

f)

oznakowanie towarów,

g)

czynniki wpływaj ce na jako

h)

logistyka towarów,

organizacji konsumenckich,

przechowywanych towarów,

11) wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów ywno ciowych,
12) wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów nie ywno ciowych.

BLOK: FINANSOWO-KSI GOWY
1. Cele kształcenia
Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie :
1) posługiwa si terminologi z zakresu finansów i rachunkowo ci,
2) rozró nia elementy rachunkowo ci i ich wzajemne powi zania,
3) korzysta

w szczególno ci z przepisów o rachunkowo ci,

przepisów

podatkowych, celnych,
4) sprawnie oblicza i szacowa wyniki,
5) identyfikowa składniki maj tku i kapitałów,
6) projektowa zakładowy plan kont,
7) projektowa obieg dowodów ksi gowych,
8) sporz dza , kontrolowa i dekretowa dokumenty zwi zane z działalno ci
przedsi biorstwa handlowego,
9) przechowywa dowody ksi gowe,
10) ewidencjonowa i interpretowa typowe operacje gospodarcze,
11) prowadzi

ewidencj

analityczn

wła ciw

dla poszczególnych składników

maj tku i kapitałów,
12) poprawia bł dy ksi gowe,
13) analizowa i interpretowa zapisy ksi gowe,
14) oblicza zu ycie składników maj tku trwałego,
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15) ustala i rozlicza odchylenia,
16) wycenia składniki maj tku,
17) wybra wła ciwy wariant budowy rachunku kosztów,
18) rozlicza koszty w czasie,
19) ustala

wynik finansowy przedsi biorstwa przy zastosowaniu ró nych

wariantów oraz dokona ewidencji jego podziału,
20) przeprowadza i rozlicza inwentaryzacj ,
21) posługiwa si ró nymi technicznymi formami ewidencji,
22) stosowa komputerowe programy finansowo-ksi gowe,
23) sporz dza i analizowa podstawowe sprawozdania finansowe.

2. Tre ci kształcenia (działy programowe)
Tre ci kształcenia uj te s w nast puj cych działach programowych:
1) istota, funkcje i znaczenie rachunkowo ci,
2) maj tek i kapitały (fundusze) przedsi biorstw,
3) bilans, operacje gospodarcze,
4) dokumentacja ksi gowa,
5) konta bilansowe i wynikowe,
6) kierunki uszczegółowienia ewidencji,
7) techniczne formy ksi gowo ci,
8) organizacja rachunkowo ci w przedsi biorstwie,
9) maj tek trwały,
10) rodki pieni

ne i krótkoterminowe papiery warto ciowe,

11) rozrachunki i roszczenia,
12) obrót towarowy,
13) inwentaryzacja,
14) ewidencja i rozliczanie kosztów handlowych,
15) pozostała sprzeda ,
16) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
17) przychody i koszty operacji finansowych,
18) wyniki nadzwyczajne,
19) ustalanie i podział wyniku działalno ci przedsi biorstwa handlowego,
20) kapitały (fundusze),
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21) sprawozdania finansowe i ich analiza,
22) wybrane zagadnienia ewidencji ksi gowej działalno ci wytwórczej.

BLOK: OGÓLNOEKONOMICZNY
1. Cele kształcenia
Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie :
1) okre la podstawowe kategorie ekonomiczne,
2) charakteryzowa zasady działania mechanizmu rynkowego,
3) odró nia podstawowe rodzaje przedsi biorstw i ich formy,
4) okre la podstawy podejmowania decyzji przez konsumentów,
5) charakteryzowa rol bud etu pa stwa,
6) okre la rol banków w gospodarce,
7) odró nia rodzaje bezrobocia i okre la ich przyczyny,
8) charakteryzowa powi zania polskiej gospodarki z handlem zagranicznym,
9) okre la istot i rodzaje wykładni prawa,
10) korzysta z ró nych ródeł prawa,
11) okre la rol i znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej,
12) obja nia główne strategie marketingowe,
13) okre la zakres i typy bada marketingowych,
14) sporz dza plan marketingowy,
15) organizowa i prowadzi działania reklamowe.

2. Tre ci kształcenia (działy programowe)
Tre ci kształcenia uj te s w nast puj cych działach programowych:
1) podstawowe kategorie ekonomiczne:
a)

potrzeby,

b)

rynek,

c)

przedsi biorstwo,

d)

płace,

e)

rynek kapitałowy,

f)

pa stwo – gospodarka,

g)

Unia Europejska a Polska,
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2) elementy prawa:
a)

podstawowe poj cia prawne,

b)

rodzaje i przykłady zdarze prawnych,

c)

wybrane działy prawa:
−

cywilnego, handlowego, finansowego,

−

prawa pracy i ubezpiecze społecznych,

−

prawa rodzinnego i opieku czego,

3) marketing w działalno ci gospodarczej:
a)

podstawowe poj cia,

b)

badania marketingowe,

c)

strategia produktu,

d)

strategia ceny,

e)

dystrybucja towarów,

f)

promocja,

4) reklama:
a)

rodzaje i rodki reklamy,

b)

wystawiennictwo,

c)

kampania reklamowa,

d)

agencje reklamowe,

e)

prawo, etyka i estetyka w reklamie.

BLOK: INFORMACJA W PRZEDSI BIORSTWIE
1. Cele kształcenia
Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie :
1) posługiwa

si

podstawowymi poj ciami z zakresu informatyki, technik

biurowych, statystyki, w tym klasyfikowa te poj cia,
2) korzysta

z literatury i innych

ródeł informacji, w tym z rocznika

statystycznego,
3) rozwi zywa problemy komunikacji interpersonalnej w pracy,
4) wykorzystywa w pracy biurowej rodki techniczne i materiały biurowe,
5) wykonywa typowe czynno ci kancelaryjne,
6) redagowa pisma w sprawach osobowych i sprawach zwi zanych z obrotem
towarowym, w szczególno ci z wykorzystaniem formularzy,
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7) redagowa w j zyku obcym pisma dotycz ce sytuacji typowych,
8) uczestniczy

w przepływie informacji w formie kontaktów bezpo rednich

(zorganizowanie zebrania, przyjmowanie interesantów),
9) przygotowywa i przeprowadza proste badanie statystyczne, w tym dobiera
jednostki do prób statystycznych,
10) opracowywa i prezentowa zebrany materiał statystyczny,
11) biegle posługiwa

si

wska nikami nat

enia, wska nikami struktury,

indeksami indywidualnymi i redni arytmetyczn ,
12) oblicza

i interpretowa : dominant , median , miary rozproszenia (w tym

współczynniki zmienno ci), indeksy agregatowe, współczynnik korelacji
i współczynnik korelacji rang,
13) wybra miar statystyczn najlepsz w danej sytuacji,
14) obsługiwa klawiatur
15) korzysta

z

maszyny do pisania ( komputera),

systemu

operacyjnego,

nakładki

systemowej,

arkusza

kalkulacyjnego i bazy danych przy rozwi zywaniu problemów ekonomicznych,
16) wykonywa typowe czynno ci zwi zane z konserwacj

maszyny do pisania

i sprz tu komputerowego,
17) posługiwa si wybranym edytorem tekstu przy sporz dzaniu korespondencji,
18) obsługiwa

programy

u ytkowe:

kadrowo-płacowe,

magazynowo-

zaopatrzeniowe, komputerowe ksi gi przychodów i rozchodów, system
finansowo-ksi gowy i inne systemy ekonomiczno-finansowe,
19) wypełnia

obowi zki pracownicze oraz kształtowa

pozytywn

opini

o przedsi biorstwie handlowym,
20) panowa

nad

negatywnymi

samooceny, łatwo nawi zywa

emocjami,

unika

konfliktów,

kontakty i porozumiewa

si

dokonywa
w grzecznej

formie ze współpracownikami i innymi osobami, w tym tak e prowadzi
dyskusje i negocjacje,
21) dba

o wła ciwy wygl d zewn trzny i stosowa

zasady odpowiedniego

zachowania,
22) organizowa własne stanowisko pracy.

2. Tre ci kształcenia (działy programowe)
Tre ci kształcenia uj te s w nast puj cych działach programowych:
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1) bariery w komunikacji,
2) rodki techniczne i materiały pomocnicze,
3) przepływ informacji w przedsi biorstwie,
4) zasady redagowania pisma,
5) korespondencja w sprawach osobowych i korespondencja handlowa,
6) badania statystyczne,
7) analiza statystyczna,
8) czynno ci operatorskie zwi zane z obsług klawiatury,
9) u ytkowe programy komputerowe,
10) rozwi zywanie problemów ekonomicznych za pomoc komputera,
11) zasady kształtowania stosunków mi dzyludzkich w miejscu pracy,
12) wygl d zewn trzny pracownika,
13) organizacja stanowiska pracy.
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