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BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA                     

DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT 



 
NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
DLA DOROSŁYCH 

 

 
 Nowy model kształcenia 

zawodowego wychodzi 
naprzeciw potrzebom osób 
dorosłych, podejmujących 
dalsze kształcenie                      
lub doskonalenie 
zawodowe.  
 

 Umożliwia zwiększenie 
mobilności zawodowej            
osób dorosłych oraz 
szybsze reagowanie                          
na potrzeby rynku pracy                 
i gospodarki.  
 



NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
DLA DOROSŁYCH 

 

 Zawodowe kursy kwalifikacyjne zastąpią dotychczasowe szkolne 

formy uzupełniania kwalifikacji zawodowych: szkoły zawodowe dla 

dorosłych, technika uzupełniające.  

 Placówki te zostaną zlikwidowane. Pozostaną szkoły policealne, 

jednak ich oferta adresowana jest wyłącznie do osób posiadających 

wykształcenie średnie. Szkoły policealne kształcą jedynie w 41 

spośród 201 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego. 

 Daleko większy wybór zawodów, a raczej kwalifikacji, występuje                                          

na kwalifikacyjnych kursy zawodowe. Zdobycie nowej kwalifikacji 

będzie możliwe w czasie o wiele krótszym niż w przypadku 

„tradycyjnego” kształcenia w szkole. Umożliwi to szybkie 

przekwalifikowanie się, co z kolei zwiększy szanse na rynku pracy. 

 



KWALIFIKACYJNE KURSY 
ZAWODOWE 

 

 Zgodnie z nowelizację ustawy o systemie oświaty z dnia                  

19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych 

wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – 

kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) umożliwiają uzyskanie                              

lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. 

 

 Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą 

mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom w danym 

zawodzie. 

 



KWALIFIKACYJNE KURSY 
ZAWODOWE 

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu 
nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia                            
w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin 
kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia 
zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia                           
w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje 
zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, 
przeprowadzonego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną 

 
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, 
otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 
Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany 
zawód wraz  z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia 
oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika                     
w danym zawodzie. 



KWALIFIKACYJNE KURSY 
ZAWODOWE 

  

  

 

          Kwalifikacyjne kursy zawodowe                      

 są organizowane w formie 

 zaocznej, stacjonarnej w systemie 

 dziennym  i wieczorowym zgodnie                                      

 z preferencjami uczestników.  

 

  Programy oraz wymiar godzin                 

 kursów kwalifikacyjnych są zgodne                                 

 z podstawami programowymi 

 kształcenia w danym zawodzie.  

  

  Czas trwania kursu wyrażony                  

 jest w godzinach do zrealizowania. 

 



DYPLOM POTWIERDZAJĄCY 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

 Dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe w określonym zawodzie      
będzie mogła otrzymać: 
 
• osoba, która posiada wykształcenie 
średnie i świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe 
• osoba, która posiada wykształcenie 
zasadnicze zawodowe i świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe        
po uzupełnieniu wykształcenia 
średniego w liceum ogólnokształcącym 
dla dorosłych 
 
Natomiast osoba, która posiada 
wykształcenie zasadnicze zawodowe                   
i świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni 
wykształcenia średniego, będzie 
posiadała uprawnienia do wykonywania 
zawodu w zakresie danej kwalifikacji 
zawodowej. 



 
Zespół Szkół Ekonomicznych  

 
Ogłasza nabór na kwalifikacyjne  

kursy zawodowe  

dla sprzedawców, handlowców, ekonomistów, 

logistyków i księgarzy 



SPRZEDAWCA 

 SPRZEDAWCA  522301 

 

 Kwalifikacje: A.18. Prowadzenie sprzedaży  

 Aby brać udział w kursie i uzyskać 

zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo 

z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone 

gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową 

 Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć 

ukończoną minimum zasadniczą szkołę 

zawodową lub kurs kompetencji ogólnych                 

na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej 

 Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji 

jeszcze o A.21. oraz wykształcenia 

średniego, może uzyskać tytuł Technik 

księgarstwa a po uzupełnieniu Kwalifikacji 

jeszcze o A.22, może uzyskać tytuł Technik 

handlowiec. 

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym                              

lub stacjonarnym 

 

 Gdzie może pracować sprzedawca?  

 

 Zadania zawodowe sprzedawcy to organizowanie 

zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, 

sprawdzanie towarów pod względem ilościowym                      

i jakościowym, uiszczanie należności                             

za dostarczone produkty, przygotowywanie 

produktów do sprzedaży, inkasowanie należności za 

sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę 

miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji 

zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie 

zamówień na towary w hurtowniach, współpraca                   

w przygotowaniu oferty sprzedaży itp.  

 Praca: Sprzedawca może być zatrudniony                 

w różnych firmach handlowych na stanowiskach 

sprzedawcy. Miejscem pracy sprzedawcy będzie 

punkt sprzedaży detalicznej lub hurtowej, a także 

wszystkie te miejsca, w których dokonuje                          

się sprzedaży akwizycyjnej (mieszkania, instytucje). 

Może również pełnić funkcję kierownika punktu 

sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny 

sklep lub hurtownię. 

 



TECHNIK HANDLOWIEC 

 TECHNIK HANDLOWIEC 522305  

 

 Kwalifikacje: A.18. Prowadzenie sprzedaży;                        

A.22. Prowadzenie działalności handlowej 

 Aby brać udział w kursie i uzyskać 

zaświadczenie  o ukończeniu kursu i 

świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć 

ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę 

podstawową 

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć 

ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest 

wymagana matura 

 Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.18. 

może uzyskać tytuł Sprzedawca i po 

uzyskaniu kwalifikacji A.22 może otrzymać 

tytuł Technik handlowiec 

 Dodatkowo  po uzupełnieniu kwalifikacji 

jeszcze  o A.21. słuchacz może uzyskać tytuł 

Technik księgarstwa.                                                                   

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym                                

lub stacjonarnym 

 

 

 Gdzie może pracować technik handlowiec?  

 Technik handlowiec będzie przygotowany do realizacji 

następujących zadań zawodowych:  

1) podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania                   

w przedsiębiorstwach o różnych formach własności,  

2) realizowania podstawowych funkcji handlowych                    

w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, 

magazynach,  

3) zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej 

firmy handlowej.  

 Technik handlowiec posiada wiedzę  o funkcjonowaniu 

rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, 

działaniach marketingowych, technikach 

informatycznych, organizacji pracy  w punktach 

sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawie 

cywilnym i prawie handlowym oraz regułach współpracy 

z kontrahentami.  

 Praca: Dla technika handlowca jest wiele ofert pracy             

w charakterze : przedstawiciela handlowego, 

dystrybutora produktów (merchandiser), telemarketera, 

szefa działu sprzedaży (sales manager ) 

 

 



TECHNIK KSIĘGARSTWA 

 TECHNIK KSIĘGARSTWA   522306 

 

 Kwalifikacje: A.18.Prowadzenie sprzedaży; 

A.21.Prowadzenie działalności informacyjno - 

bibliograficznej 

 Aby brać udział w kursie i uzyskać 

zaświadczenie                     o ukończeniu kursu 

i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć 

ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę 

podstawową 

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć 

ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest 

wymagana matura 

 Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.18. 

może uzyskać tytuł Sprzedawca  i po 

uzyskaniu kwalifikacji A.21 może otrzymać 

tytuł Technik księgarstwa. 

  Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji 

jeszcze o A.22. może uzyskać tytuł Technik 

handlowiec. 

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym                             

lub stacjonarnym 

 

 

 

 Gdzie może pracować technik 

księgarstwa? 

 

 Technik księgarstwa zajmuje                               

się organizacją sprzedaży, promowaniem 

książek i wydawnictw krajowych                         

oraz zagranicznych, w tym książek 

elektronicznych; podejmuje współpracę                                

z instytucjami kulturalno-oświatowymi. 

 

 Praca: Technik księgarstwa może 

pracować w jednostkach zajmujących                                

się opracowywaniem, promowaniem                        

i sprzedażą książek, albumów, broszur, 

map, płyt CD, DVD, gier komputerowych, 

reprodukcji dzieł sztuki. Praca księgarza 

polega na łączeniu działalności handlowej     

w sferze: wydawca-odbiorca z szeroko 

pojętą kulturą. 

 



TECHNIK LOGISTYK 

 

 TECHNIK LOGISTYK  333107 
 

 Kwalifikacje: A.30. Organizacja i monitorowanie 

przepływu zasobów i informacji w procesach 

produkcji, dystrybucji i magazynowania; 

A.31.Zarządzanie środkami technicznymi              

podczas realizacji procesów transportowych; 

A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu 

zasobów   i informacji w jednostkach 

organizacyjnych 

  Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie                     

o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji 

wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub 

ośmioletnią szkołę podstawową 

 Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć 

ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest 

wymagana matura 

 Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.30  i po 

uzyskaniu kwalifikacji A.31 oraz kwalifikacji A.32 

może otrzymać tytuł Technik logistyk 

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym                              

lub stacjonarnym 
 

 

 

 

 Gdzie może pracować technik logistyk? 

 Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać 

transportem, dbać o zaopatrzenie wojska czy policji. 

Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę 

w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, 

handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz 

transportowo-spedycyjnych.  Technik logistyk może 

pracować w działach sprzedaży i prognozowania 

popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, 

logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów 

informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, 

gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji   

i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu 

wewnętrznego. Ponadto logistycy pracują często jako 

operatorzy zintegrowanych systemów informacyjnych 

wspomagających zarządzanie logistyczne. 

 Praca: Do najpopularniejszych branż, które poszukują 

specjalistów od logistyki należą przede wszystkim 

przemysł, budownictwo, handel i usługi                             

oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje               

wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej                   

i międzynarodowej. 



TECHNIK EKONOMISTA 

 

 TECHNIK EKONOMISTA 331403 

 

 Kwalifikacje: A.35. Planowanie i prowadzenie 

działalności w organizacji; 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 

 Aby brać udział w kursie i uzyskać 

zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo 

z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone 

gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową 

  Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć 

ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest 

wymagana matura 

 Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.35                  

i po uzyskaniu kwalifikacji A.36 może 

otrzymać tytuł Technik ekonomista 

 Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.65. 

może uzyskać tytuł Technik rachunkowości 

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym                

lub stacjonarnym 

 

 

 

 

 

 

 Gdzie może pracować technik ekonomista?  
Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich 

stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych,                        

jak również na innych stanowiskach,  na których potrzebna                           

jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów                        

i rachunkowości.  

 Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez 

technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie                   

lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych               

z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, 

magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży 

produktów i  usług w różnych podmiotach gospodarczych,                         

także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, 

planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, 

wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, 

sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową 

podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie 

typowych  prac biurowych. 

  Praca: Oferty pracy dla technika ekonomisty dotyczą pracy                 

we wszystkich podmiotach gospodarczych na różnych 

stanowiskach m.in. księgowych, specjalistów ds. kadr i płac,  

w dziale marketingu, w firmach ubezpieczeniach, w bankach, 

w jednostkach budżetowych, konsulting  itp.. 


