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KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - TECHNIK WETERYNARII 

umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. 

Symbol cyfrowy zawodu: 324002 
Kwalifikacja: ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych. 

Cykl kształcenia: 2 semestry   

Tryb nauczania: dzienny   

Posiadając dokumenty 

potwierdzające ukończenie 

KKZ z danej kwalifikacji 

będzie mógł, m. in.: 

 wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt; 
 zajmować się czynnościami pomocniczymi dotyczącymi diagnozowania, 

profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, 

 wykonywać czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa 

żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 

 wykonywać czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań 

przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa. 

Świadectwa i dyplomy 

uzyskane przez 

Słuchacza/Ucznia: 

Dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie Technik Weterynarii 

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych wraz z 

suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu 
egzaminu zewnętrznego OKE 

Absolwent kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego ROL 12 

„Wykonywanie 

weterynaryjnych czynności 

pomocniczych” 

Należy do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie w roli 

pomocnika lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, 

laboratoriach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach, 

fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, w 

ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w 

organach Inspekcji Weterynaryjnej. Zdobyte wykształcenie umożliwia 

również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie 

w firmach związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą 

otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie np.: korekcji racic, 

pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących itp. Analiza 

internetowych ofert pracy wykazała, że stosunkowo najłatwiej znaleźć 

pracę w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych. 

Kwalifikacje wyodrębnione 
w zawodzie: 

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 



KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – MAGAZYNIER- LOGISTYK 

umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. 
Symbol cyfrowy zawodu: 432106 
Kwalifikacja: SPL 01. Obsługa magazynów 

Cykl kształcenia: 2 semestry   

Tryb nauczania: w systemie dziennym   

Posiadając dokumenty 

potwierdzające ukończenie 

KKZ z danej kwalifikacji 

będzie mógł, m. in.: 

 dokonywać kontrolę jakości i ilości towaru przyjmowanego i 

wydawanego, 

 rozmieszczanie towarów w magazynie, 

 dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru, 

 przestrzeganie terminów przechowywania materiałów, 

 utrzymywanie porządku w pomieszczeniach magazynowych. 

Zaświadczenie i dyplom 

uzyskany przez 

Słuchacza/Ucznia: 

Zaświadczenie oraz dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie SPL. 
01. Obsługa magazynów – magazynier – logistyk, wraz z suplementem w 

języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminu 
zewnętrznego OKE 

Absolwent kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego SPL 01. 

„Obsługa magazynów” 

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 
uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Magazyniera-Logistyka umożliwia 

m.in.: podjęcie zatrudnienia w firmach logistycznych, produkcyjnych, 

posiadających różnego typu magazyny, w sklepach, hurtowniach, firmach 

handlowych różnych branż, centrach logistycznych lub prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej- własnej firmy handlowej. 
 

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – ROLNIK 

umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. 
Symbol cyfrowy zawodu: 613003 
Kwalifikacja: ROL 04. Prowadzenie produkcji rolniczej 

Cykl kształcenia: 2 semestry 

Tryb nauczania: w systemie zaocznym 

Posiadając dokumenty 

potwierdzające ukończenie 

KKZ z danej kwalifikacji 

będzie mógł, m. in.: 

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie 

kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie 

gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić 

wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik. Dokumenty dają 

kwalifikacje rolnicze i są uznawane w Agencji Nieruchomości Rolnej oraz 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zaświadczenie i dyplom 

uzyskany przez 

Słuchacza/Ucznia 

Zaświadczenie oraz dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie ROL. 
04. Prowadzenie produkcji rolniczej – Rolnik wraz z suplementem w 

języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminu 

zewnętrznego OKE 

Absolwent kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego ROL 04. 

„Prowadzenie produkcji 

rolniczej” posiada wiedzę z 

zakresu: 

organizacji i nadzorowania prac związanych z chowem, pielęgnowaniem i 

żywieniem zwierząt gospodarskich, prowadzenia dokumentacji dotyczącej 

produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej, dokonywania 

podstawowych zabiegów agrotechnicznych, kontroli roślin, rozpoznania 
chorób lub szkodników zagrażających plonom. 



KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - KUCHARZ 

umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. 
Symbol cyfrowy zawodu: 512001 
Kwalifikacja: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. 

Cykl kształcenia: 2 semestry 

Tryb nauczania: w systemie dziennym 

Posiadając dokumenty 

potwierdzające ukończenie 

KKZ z danej kwalifikacji 

będzie mógł, m. in.: 

 oceniać jakości żywności oraz jej przechowywanie 

 sporządzać oraz wydawać potrawy i napoje 

 planować i dokonywać oceny żywienia 

 organizować produkcję gastronomiczną 

 planować i realizować usługi gastronomiczne 

Świadectwa i dyplomy 

uzyskane przez 

Słuchacza/Ucznia: 

Dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie Kucharz - 
HGT.02. „Przygotowanie i wydawanie dań” wraz z suplementem w języku 

polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminu zewnętrznego 

OKE 

Absolwent kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego HGT 02 

„Przygotowanie i 

wydawanie dań” 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz uzyskanie danej 

kwalifikacji w zawodzie Kucharz umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienie w 

zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie 

itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia 

(sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), 

organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się 

upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach 

prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, 

internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.). Ponadto 

absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie 

usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp. 
 


