
WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 

Termin rozpoczęcia kursu to styczeń lub wrzesień każdego roku.  W przypadku zebrania             

20 osób chętnych, kurs może rozpocząć się w innym dogodnym dla słuchaczy terminie. 

 
Symbol i nazwa kwalifikacji 

 
Zawód, w którym 
wyodrębniono kwalifikację 
 

 
Liczba godzin 

kursu 

A.18 Prowadzenie sprzedaży Technik handlowiec 522305  672 - forma    
           zaoczna 

A.22 Prowadzenie działalności 
handlowej 

Technik handlowiec 522305 426 - forma  
          zaoczna 

A. 35 Planowanie i prowadzenie 
działalności   w organizacji 

Technik ekonomista 331404 490 - forma  
          zaoczna 

A. 36 Prowadzenie 
rachunkowości 

Technik ekonomista 331404 
Technik rachunkowości 
431103 

522 - forma  
          zaoczna 

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń             
i danin publicznych 

Technik rachunkowości 
431103 

540 – forma  
          zaoczna 

E.12 Montaż i eksploatacja 
komputerów osobistych                  
oraz urządzeń peryferyjnych 

Technik informatyk 351203 420 - forma  
          zaoczna 

E 13 Projektowanie lokalnych 
sieci komputerowych                                
i administrowanie sieciami 

Technik informatyk 351203 
Technik teleinformatyk 351103 

382 - forma  
         zaoczna 

E. 14 Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz danych  
oraz administrowanie bazami 

Technik informatyk 351203 460 - forma  
         zaoczna 

E.15 Uruchamianie oraz 
utrzymanie terminali i przyłączy 
abonenckich 

Technik teleinformatyk 351103 520 – forma  
          zaoczna 

E.16 Montaż i eksploatacja sieci 
rozległych 

Technik teleinformatyk 351103 425 – forma  
          zaoczna 

A.30 Organizacja                                
i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji                            
w procesach produkcji, 
dystrybucji i magazynowania 

Technik logistyk 333107 515 - forma  
          zaoczna 

A.31 Zarządzanie środkami 
technicznymi podczas realizacji 
procesów transportowych 

Technik logistyk 333107 444 - forma  
          zaoczna 

A.32 Organizacja                                       
i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji                             
w jednostkach organizacyjnych 

Technik logistyk 333107 405 - forma  
          zaoczna 

T.11 Planowanie i realizacja Technik hotelarstwa 422402 570 - forma     



usług w recepcji           zaoczna 

T.12 Obsługa gości                            
w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie 

Technik hotelarstwa 422402 465 - forma  
          zaoczna 

R.21 Projektowanie, urządzanie i 
pielęgnacja roślinnych obiektów 
architektury krajobrazów 

Technik architektury 
krajobrazu 314202 

542 - forma  
         zaoczna 

R.22 Organizacja prac 
związanych z budową                   
oraz konserwacją obiektów 
małej architektury krajobrazu 

Technik architektury 
krajobrazu 314202 

535 - forma  
         zaoczna 

R.26 Wykonywanie kompozycji 
florystycznych 

Florysta 343203 442 – forma 
         zaoczna 

A. 28 Organizacja                            
i nadzorowanie transportu 

Technik spedytor 333108 658 – forma  
          zaoczna 

A. 29 Obsługa klientów                            
i kontrahentów 

Technik spedytor 333108 464 – forma  
         zaoczna 

T.6 Sporządzanie potraw                
i napojów 

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 343404 
Kucharz 512001 

706- forma  
         zaoczna 

T.04 Produkcja wyrobów 
cukierniczych 

Cukiernik  751201 650 – forma 
          zaoczna 

 

Osoba podejmująca kształcenie na KKZ jest zwalniana, na swój wniosek z zajęć 

dotyczących odpowiednio treści lub efektów kształcenia realizowanych w dotychczasowym 

toku nauki,  o ile sposób organizacji kształcenia na kursie umożliwia takie zwolnienie.                    

Aby ubiegać się o zwolnienie z części zajęć należy posiadać: 

- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny, 

- świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania mistrza, lub inny   

   równorzędny, 

- świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski 

- świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 

- świadectwo ukończenia liceum profilowanego, 

- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, 

- zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 


