
 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe  

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania 

uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej 

kwalifikacji (K1).  Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane na podstawie §9 ust.2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie tego kursu 

umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w 

zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisje 

Egzaminacyjną.  

 

1) Kursy kwalifikacyjne dla zawodu TECHNIK EKONOMISTA  

Numer zawodu [331403]      

Cykl kształcenia: Kształcenie na kursie prowadzone jest w formie zaocznej (zajęcia będą  

   odbywały się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni w dniach  

   dogodnych dla danej grupy)  

 

Podbudowa programowa : 

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub 

średnim technicznym (MATURA nie jest wymagana) 

 

Kwalifikacje do zdobycia: 

 A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – egzamin zdawany  

po zrealizowaniu liczby godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji (520 

godzin) 

 

 A. 36 Prowadzenie rachunkowości - egzamin zdawany po zrealizowaniu liczby godzin  

na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji (470 godzin) 



 

 

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w ramach kwalifikacji A.35.otrzymuje 

zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: 

 planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 

 obliczanie podatków, 

 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, 

 organizowanie współpracy z kontrahentami i innymi podmiotami, 

 prowadzenie spraw związanych z obrotem materiałami, towarami i wyrobami 

gotowymi  

oraz środkami pieniężnymi, 

 korzystanie z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności 

gospodarczej i rozliczeń podatkowych, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy 

pracowników, 

 sporządzanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych pracowników, 

 obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów,  

 sporządzanie list płac. 

 

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w ramach kwalifikacji A.36.otrzymuje 

zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: 

 wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rachunkowości w różnego 

rodzaju podmiotach z wykorzystaniem najnowszych księgowych programów 

komputerowych , 

  prowadzenie ewidencji podatkowych,  

 dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, 

  przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,  

 sporządzanie sprawozdań finansowych, 

 przeprowadzanie analiz finansowych. 

  

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.65. może uzyskać tytuł: technik rachunkowości 



 

Rekrutacja: 

Będzie prowadzona od 1-go marca do 15 lipca 2016 roku w Sekretariacie Szkoły ul. Plac 

Mickiewicza 13. Zadzwoń lub odwiedź nas osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.30 do 15.30. 

 

Wymagane dokumenty: 

 świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub świadectwo dojrzałości), 

 dowód osobisty, 

 zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do praktycznej 

nauki zawodu, 

 podanie o przyjęcie (dostępne w sekretariacie lub stronie internetowej). 

 

2) Kursy kwalifikacyjne dla zawodu TECHNIK HANDLOWIEC 

 
Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży.   

 

Obejmuje:  

1. Organizowanie sprzedaży. 

2. Sprzedaż towarów. 

 

Egzamin z kwalifikacji A.18 jest podstawą uzyskania zawodu sprzedawcy (522301). 

 

Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne sprzedawcy. 

Organizowanie pracy własnej, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, 

asertywność, uczciwość, przestrzeganie zasad etyki, dobra pamięć wzrokowa, znajomość 

zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej. 

Charakterystyka środowiska pracy 

Praca sprzedawcy odbywa się każdego dnia tygodnia, najczęściej w systemie zmianowym. 

Praca ma charakter stojący, ale należy do średnio uciążliwych pod względem fizycznym, 

ponieważ istnieje możliwość chwilowej zmiany stanowiska na komputerowe o charakterze 

siedzącym, w momencie sporządzania niezbędnych dokumentów. Wymaga ciągłego kontaktu 

z klientem, informowania, doradzania jak również orientowania się w jego potrzebach. 

Sprzedawca odpowiedzialny jest także za monitorowanie asortymentu, by w odpowiednim 

momencie zamówić brakujący. Najczęściej wykonywanie tego zawodu związane jest z pracą 

w sklepie, dyskoncie, supermarkecie lub hurtowni. 



 

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w innych zawodach  

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacja A.18 umożliwia uzyskanie zawodu technik handlowiec 

 

Kwalifikacja A.22 - Prowadzenie działalności handlowej. 

Uzyskanie kwalifikacji A.18 i A.22 umożliwia zdobycie tytułu technik handlowiec  

 

Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne handlowca.  

Komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość, umiejętność pracy zespołowej, stosowanie 

technik negocjacyjnych, umiejętności analityczne i selekcyjne, prawo jazdy, znajomość 

języków obcych. 

 

Charakterystyka środowiska pracy  

Praca handlowca wiąże się z prezentacją towarów na potrzeby partnerów handlowych 

(przedstawiciel handlowy) lub sprzedażą bezpośrednią. Charakteryzuje się koniecznością 

przemieszczania się, wykonywania zadań pod presją czasu oraz wymaga umiejętności obsługi 

komputera i sprzętu biurowego, znajomości technik negocjacyjnych.  

Egzamin z kwalifikacji A.22 składa się z dwóch etapów:    

a) etap pisemny – 40 pytań testowych (60 minut); warunkiem zaliczenia jest co najmniej 

50% prawidłowych odpowiedzi. 

b) etap praktyczny – 180 minut; warunkiem zaliczenia jest co najmniej 75% możliwych 

punktów do uzyskania. 

 

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w innych zawodach     

Dla zawodu technik handlowiec przykładowe ścieżki rozwoju zawodowego mogą prowadzić 

do następujących zawodów:  

Po uzyskaniu kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.  

 

 



Po uzyskaniu kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu i A.29. Obsługa 

klientów i kontrahentów uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

technik spedytor.  

 

 

 


