
Kwalifikacyjne Kursy 

Zawodowe  

nową formą zdobywania 

kwalifikacji zawodowych 



Kwalifikacyjne kursy zawodowe  
 

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma 

kształcenia ustawicznego, której program nauczania 

uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w 

zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie umożliwia 

przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.  

 

art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw  

 



Warunki organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego są określone w rozporządzeniu 

MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 

2012 r., poz. 186 z późn. zm.)  
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Podmioty uprawnione do prowadzenia 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych  

art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oświaty  

 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,  

 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, publiczne i niepubliczne 
posiadające uprawnienia szkół publicznych – w zakresie zawodów, w których 
kształcą (technikum, ZSZ, szkoła policealna), 

 instytucje rynku pracy działające na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność 
edukacyjno-szkoleniową, 

 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów  
o swobodzie działalności gospodarczej. 
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są ofertą kształcenia zawodowego dla 

osób dorosłych (ukończone 18 lat), które są absolwentami co najmniej szkoły 

podstawowej (także wcześniejszej 8-letniej szkoły podstawowej).  

 

Jest to oferta edukacyjna także dla osób, które ukończyły: 

 gimnazjum, 

 zasadniczą szkołę zawodową, 

 technikum, 

 liceum ogólnokształcące, 

 szkołę policealną, 

 wyższą uczelnię. 
 



oferują kształcenie w zakresie 214 kwalifikacji 

wyodrębnionych w 162 zawodach, w których 

kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach 

zawodowych, technikach, szkołach policealnych. 
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Pierwszą czynnością osoby zainteresowanej tą formą 

kształcenia powinno być sprawdzenie w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, czy 

kształcenie w danej kwalifikacji może być 

prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 
(rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku  w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego - Dz.U. 2012 r., poz. 7 z późn. zm.). 
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Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu 

nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w 

zawodach, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs.  

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia 

przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie, przeprowadzanego na takich samych warunkach 

i w taki sam sposób, jak w przypadku kształcenia realizowanego w 

systemie szkolnym. 
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Oferują  

absolwentom zasadniczych szkół zawodowych: 

 dalszą naukę w zakresie kwalifikacji, co daje możliwość 
uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
na poziomie technikum, gdy osoba uzyska świadectwo 
ukończenia szkoły średniej, 

 krótszy okres kształcenia w nowym zawodzie, dalsza nauka 
w kwalifikacjach z zawodów pokrewnych, gdy potwierdzone 
już kwalifikacje (zasadnicza szkoła zawodowa) są wspólne dla 
innego zawodu/innych zawodów. 
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Oferują absolwentom technikum zdobycie w krótszym 

czasie nowego zawodu w kwalifikacjach 

wyodrębnionych w zawodach pokrewnych, gdy 

potwierdzone wcześniej kwalifikacje są wspólne dla 

tego zawodu/tych zawodów. 
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Oznaczenie 

kwalifikacji 

Nazwa 

kwalifikacji 

Nazwa 

zawodu/typ 

szkoły 

Nazwa 

zawodu/typ 

szkoły 

Nazwa 

zawodu/typ 

szkoły 

A.22 (K 2) 

 

Prowadzenie 

działalności 

handlowej 

Technik 

handlowiec - 

technikum 

A.21 (K 2) Prowadzenie 

działalności 

informacyjno-

bibliograficznej 

Technik 

księgarstwa - 

technikum 

 

A.18 (K 1) Prowadzenie 

sprzedaży 

Sprzedawca - 

zasadnicza 

szkoła 

zawodowa 

Technik 

handlowiec - 

technikum 

Technik 

księgarstwa - 

technikum 

 

Przykład kwalifikacji wspólnej dla zawodów 

(A.18) 



Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

 uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, 

 zdobycia nowego zawodu, 

 zwiększa szanse przy poszukiwaniu zatrudnienia, 

 rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

daje możliwość: 



Forma kształcenia  

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

Stacjonarne kształcenie - (co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub 

zaoczne (co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni). 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być także organizowane 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  

z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych. 

 

 



 

 kwalifikacyjny kurs zawodowy może rozpocząć się w dowolnym czasie, 
może rozpoczynać się lub kończyć w trakcie trwania semestru,  

 minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie 
zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia 
zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w 
zawodach dla danej kwalifikacji, 

 okres nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu 
poszczególnych kwalifikacji może być różny, najczęściej od 2 do 4 
semestrów, 

 podmiot prowadzący KKZ jest obowiązany poinformować okręgową 
komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym 
kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu 
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 wymagania egzaminacyjne określa podstawa programowa kształcenia w 

zawodach dla danej kwalifikacji. Umiejętności z podstawy programowej 

kształcenia w zawodach właściwe dla kwalifikacji są potwierdzane w 

części pisemnej i części praktycznej  egzaminu, 

 w jednym terminie, na takich samych zasadach i warunkach do 

egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację mogą przystąpić osoby z 

różnych „ścieżek kształcenia” (uczniowie, absolwenci szkoły, osoby, 

które ukończyły KKZ, osoby zdające egzamin eksternistyczny) 
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe  

Osoba, która ukończyła KKZ i zamierza przystąpić do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:  

  wypełnia pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu 

zawodowego  

  składa wypełnioną deklarację dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia KKZ nie 

później niż na cztery miesiące przed terminem egzaminu, 

  dołącza oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego.  

 

od 1 września 2015r. (projektowana zmiana w prawie) – deklaracje będą składane 

organizatorowi KKZ) 
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W przypadku, gdy KKZ jeszcze trwa, ale termin jego 

zakończenia określony został nie później niż na miesiąc przed 

terminem egzaminu zawodowego to osoba, która chce 

przystąpić do egzaminu zawodowego może również złożyć 

dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej deklarację, nie 

później niż na cztery miesiące przed terminem egzaminu 

zawodowego.  

Oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego będzie musiała dołączyć niezwłocznie po 

zakończeniu kursu.  



 

 

Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zda ten egzamin, 

jeżeli  uzyska: 

z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, 

oraz 

z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.  
 

Osoba, która zdała obie części egzaminu otrzymuje świadectwo 

potwierdzające kwalifikację w zawodzie. 
 

Uzyskanie świadectwa potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe 



 

 
 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  otrzymuje osoba, która: 

 uzyskała świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione  

    w zawodzie oraz  

 ma udokumentowany poziomu wykształcenia ogólnego wymagany dla    

   danego zawodu. 

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe 



Przydatne linki: 

 https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie-doroslych 

 http://www.koweziu.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe 

 http://www.cke.edu.pl/ 

 http://oke.waw.pl/ 

 

Aktualna oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Warszawie dostępna 

jest pod adresem:  

www.kursy.edukacja.warszawa.pl 
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Dziękuję za uwagę 



 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa 

             tel. 22 457-03-35  tel./fax 22 457-03-45   
e-mail: info@oke.waw.pl  

 
Wydział Egzaminów Zawodowych 

 
tel. 22 457-03-28, 22 457-03-38, 22 457-03-53, 22 457-04-74 

e-mail: kierownik.wez@oke.waw.pl 
e-mail: wez@oke.waw.pl 

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
tel. 22 457-03-36, 22 457-03-29 

 

Wydział Badań i Analiz 
tel. 22 457-03-22, 22 457-03-12 

 


