
 

 NIE 

ZWLEKAJ 

ZDOBĄDŹ 

ZAWÓD I TYTUŁ 

TECHNIKA 

Dla kogo kursy 

Uczestnikami kursu mogą być 

osoby, które ukończyły 

8-letnią szkołę podstawową, 

gimnazjum, zasadniczą szkołę 

zawodową, średnią lub posia-

dają  wykształcenie wyższe, 

a chcą  zdobyć nowe kwalifi-

kacje.  

Zawodowe 
Kursy 
Kwalifikacyjne 
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ZAPISY NA 
KWALIFIKACYJNE 

KURSY ZAWODOWE 

 
JUŻ ROZPOCZĘTE  

SZKOŁA ZAPEWNIA 

 BEZPŁATNĄ NAUKĘ 

 WYKWALIFIKOWANĄ 
KADRĘ 

 NOWOCZESNE 
PRACOWNIE 

 PROFESJONALNE 

PROGRAMY KOMPUTEROWE 

DLA POSZCZEGÓLNYCH 

ZAWODÓW  



Z e s p ó ł  S z k ó ł  E k o n o m i c z n y c h  

Oferta Kursów 
Kwalifikacyjnych 

 

 

SPRZEDAWCA 

Kwalifikacja  A.18  Prowadzenie sprzedaży 

TECHNIK HANDLOWIEC 

Kwalifikacja  A.18  Prowadzenie sprzedaży 

Kwalifikacja  A.22 
Prowadzenie działalności handlowej 

TECHNIK KSIĘGARSTWA 

Kwalifikacja  A.18  Prowadzenie sprzedaży 

Kwalifikacja  A.21 
Prowadzenie działalności informacyjno - 
- bibliograficznej 

TECHNIK LOGISTYK 

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

Kwalifikacja  A.31 
Zarządzanie środkami technicznymi podczas 
realizacji procesów transportowych 

Kwalifikacja  A.32 
Organizacja  i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w jednostkach organiza-
cyjnych 

TECHNIK EKONOMISTA 

Kwalifikacja  A. 35 
Planowanie i prowadzenie działalności 
w organizacji 

Kwalifikacja  A. 36 
Prowadzenie rachunkowości 

Od 2012 r. likwidowane są zasadnicze 
szkoły zawodowe i technika dla doro-
słych. 

Nową forma kształcenia zawodowego 
dla dorosłych (ukończone 18 lat) są 
kwalifikacyjne kursy zawodowe. 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe dające 
możliwość przygotowania się do uzyska-
nia zawodu lub tytułu technika nie-
zależnie od posiadanego wykształcenia. 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadcze-
nie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego. Następnie przystępuje do 
zewnętrznego egzaminu zawodowego 
przeprowadzanego przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną. 

Kształcenie na KKZ może być prowadzo-
ne w formie stacjonarnej przez 
co najmniej 3 dni w tygodniu lub w for-
mie zaocznej co najmniej raz na dwa 
tygodnie przez dwa dni. 

 

Czym jest 
Kwalifikacyjny 

Kurs Zawodowy? 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) to kurs 
prowadzony wg programu nauczania kształcenia 
w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukoń-
czenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie: * 
Osoba, która: 
* uzyskała zakończenie  KKZ otrzymuje zaświad-
czenie o ukończeniu KKZ 
Osoba, która: 
* ukończy KKZ i zda egzamin potwierdzający kwa-
lifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 
otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje 
w zawodzie 
Osoba , która: 
* posiada wykształcenie średnie i zda egzamin 
z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych 
w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdza-
jący kwalifikacje zawodowe  w określonym 
zawodzie 
Osoba, która: 
* posiada wykształcenie zawodowe i świadectwo 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będzie 
posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu 
w zakresie danej kwalifikacji zawodowej 
Osoba, która: 
* posiada wykształcenie zawodowe i świadectwo 
potwierdzające kwalifikacje po uzupełnieniu wy-
kształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym 
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DLACZEGO KURSY 
KWALIFIKACYJNE 

Kształcenie zawodowe dorosłych 
w formach szkolnych 

zostaje zastąpione 
kształceniem kursowym. 


