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nauka bezpłatna 

zajęcia weekendowe 

przyjazna atmosfera 

wysokie kwalifikacje nauczycieli 

dużo zajęć praktycznych 

wysoka zdawalność egzaminów 

kształcenie dorosłych 

nowoczesne pracownie 

modułowe programy 

parking dla słuchaczy 



SZKOŁA POLICEALNA NR 2 
 technik usług kosmetycznych 
 technik masażysta 
 terapeuta zajęciowy 
 opiekun medyczny 
 asystent osoby niepełnosprawnej 
 technik sterylizacji medycznej 
 florysta 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 
Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych można zdobyć zawód: 

 fryzjer, technik usług fryzjerskich 
 kucharz, technik żywienia i  usług gastronomicznych 
 cukiernik 
 opiekun medyczny 
 technik rachunkowości 
 technik informatyk 
 florysta 
 magazynier-logistyk 
 elektryk 
 technik organizacji turystyki 

 

 
 

  



 

Ważne informacje: 

 słuchaczem szkoły policealnej może być osoba posiadająca wykształcenie 
średnie, uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba 
pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia 

 w systemie zaocznym zajęcia odbywają się w weekendy  
 w systemie stacjonarnym zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek 

– piątek) 
 zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie przy ul. Focha 3 

(z wyjątkiem zajęć w pracowni gastronomicznej, które odbywają się w Trzebini 
w ZSECh oraz pracowni elektrycznej w PCE w Chrzanowie) 

 zajęcia odbywają się na podstawie modułowych programów nauczania, 
w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi, 

 uczymy praktycznych umiejętności,  
 szkoła dysponuje nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi pracowniami 

dydaktycznymi: 
 pracownia kosmetyczna 
 pracownia manicure 
 pracownia fryzjerska 
 pracownia masażu 
 pracownia zabiegów higienicznych 
 pracownia sterylizacji medycznej 
 pracownia florystyczna 
 pracownia technik biurowych 
 pracownia informatyczna 
 pracownia gastronomiczna i obsługi klienta (w ZSECh w Trzebini) 
 elektryczna (w PCE w Chrzanowie) 

 egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzane są po ukończeniu każdej kwalifikacji w PCKU 

 
  



TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 
nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym 

 

Kwalifikacja w zawodzie: 
FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 

Treści kształcenia: 
 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 podstawy kosmetyki 
 wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej 
 zastosowanie fizykoterapii o preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych 
 wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała 
 wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy 
 wykonywanie makijażu twarzy 
 wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp 
 wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia 
 język obcy zawodowy 
 kompetencje personalne i społeczne 
 organizacja pracy małych zespołów 
 praktyka zawodowa  

Typowe miejsca pracy:  
 gabinety kosmetyczne 
 gabinety odnowy biologicznej 
 studia paznokci i wizażu 
 firmy kosmetyczne 
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

Obecne czasy wymuszają na nas co raz większą dbałość o wizerunek zewnętrzny, z tego 
powodu rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Rynek kosmetyczny jest 
jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce i na świecie, będzie wzrastało na 
pracowników w usługach osobistych, m.in. kosmetycznych. Wg. prognoz zapotrzebowania na 
zawody na rok 2019 opracowanych przez WUP w Krakowie w powiecie chrzanowskim 
kosmetyczki są w grupie zawodów deficytowych.  

 

 

  

 

 

  



TECHNIK MASAŻYSTA 
nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym 

 
Kwalifikacja w zawodzie: 
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu 

Treści kształcenia obejmują: 
 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 podstawy masażu 
 podstawy masażu w medycynie 
 wykonywanie masażu w medycynie 
 wykonywanie masażu w sporcie 
 wykonywanie masażu prozdrowotnego 
 język obcy zawodowy 
 język migowy 
 kompetencje personalne i społeczne 
 organizacja pracy małych zespołów 
 praktyka zawodowa  

Typowe miejsca pracy:  
 oddziały rehabilitacyjne szpitali i klinik 
 zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego 
 może także samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą  
 gabinety odnowy biologicznej 
 kluby sportowe 
 kluby fitness  

Jest to bardzo przyszłościowy kierunek, ponieważ masażu potrzebuje każdy człowiek, nie tylko 
człowiek chory. Osoby zapracowane, odczuwające bóle stawów, kręgosłupa oraz innych partii 
ciała mają wręcz zalecane przez lekarzy regularne wizyty u masażysty. Masaż pomaga się 
zrelaksować, rozgrzać mięśnie i zachować pełną sprawność ruchową. Z opieki masażysty 
powinni korzystać zarówno ludzie pracujący przed komputerem jak i wykonujący ciężka pracę 
fizyczną. Wg. prognoz zapotrzebowania na zawody w roku 2019 opracowanym przez WUP 
w Krakowie w powiecie chrzanowskim masażyści należą do grupy zawodów deficytowych. 



TERAPEUTA ZAJĘCIOWY  
nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym 

 
Kwalifikacja w zawodzie: 
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 

Treści kształcenia obejmują: 
 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 podstawy terapii zajęciowej 
 nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego 
 rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery 

fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego 
 planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej 
 prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami 
 monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej 
 język obcy zawodowy 
 język migowy 
 kompetencje personalne i społeczne 
 organizacja pracy małych zespołów 
 praktyka zawodowa 

Typowe miejsca pracy:  
Terapia zajęciowa jest prowadzona w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, 
domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, 
klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 
Terapeuta zajęciowy należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy.  



OPIEKUN MEDYCZNY 
nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym 

Kwalifikacja w zawodzie: 
MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej 
i niesamodzielnej 

Treści kształcenia obejmują: 
 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną 
 rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną 
 planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej   
 organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych o pielęgnacyjnych osobie 

chorej i niesamodzielnej  
 planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej 

i niesamodzielnej 
 język obcy zawodowy 
 język migowy 
 kompetencje personalne i społeczne 
 organizacja pracy małych zespołów  
 praktyka zawodowa 

Typowe miejsca pracy: 
 szpitale - oddziały szpitalne 
 zakłady opiekuńczo-medyczne 
 ośrodki i domy pomocy społecznej 
 niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej 
 indywidualna opieka w domu pacjenta 
 środowiskowe domy pomocy 
 fundacje i stowarzyszenia  

Absolwent szkoły, która kształci w zawodzie opiekun medyczny, jest przygotowany do 
pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, 
asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych. Odbiorcą usług opiekuna jest osoba chora, bardzo często w realizacji swoich 
podstawowych potrzeb uzależniona od osób drugich, dlatego tak ważne jest przygotowanie 
profesjonalnego, odpowiedzialnego i empatycznego opiekuna medycznego. 



 

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 
nauka trwa 1 rok systemie zaocznym 

Kwalifikacja w zawodzie: 
MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych  

Treści kształcenia obejmują: 
 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 podstawy sterylizacji medycznej 
 dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu 

medycznego 
 wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych 
 wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych 
 język obcy zawodowy 
 język migowy 
 kompetencje personalne i społeczne 
 organizacja pracy małych zespołów 
 praktyka zawodowa 

Typowe miejsca pracy: 
 centralne sterylizatornie publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia 
 pracownie endoskopowe 
 gabinety stomatologiczne 
 gabinety kosmetyczne 
 studia tatuażu  

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości 
mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Nieodpowiednio przeprowadzony 
proces dezynfekcji i sterylizacji to jedna z przyczyn zakażeń. Od prawidłowo przeprowadzonego 
procesu zależy zdrowie ludzi oraz trwałość używanego sprzętu. Zabiegi naruszające ciągłość tkanek 
przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia, ale też w prywatnych gabinetach 
stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu. 

 

 

 

  



ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ   
nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym 

Kwalifikacja w zawodzie: 
SPO.01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 

Treści kształcenia obejmują: 
 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 podstawy opieki społecznej 
 planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających osobie 

niepełnosprawnej 
 wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego 
 aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej 
 język obcy zawodowy 
 język migowy 
 kompetencje personalne i społeczne  
 organizacja pracy małych zespołów  
 praktyka zawodowa 
 
Perspektywy zatrudnienia:  
Typowe miejsca pracy asystenta osoby niepełnosprawnej to ośrodki i domy pomocy 
społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, ośrodki wsparcia, 
świetlice terapeutyczne, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych, prywatne praktyki pracy socjalnej oraz fundacje i stowarzyszenia 
działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i ubóstwo 
z powodu negatywnych postaw społecznych, utrudnionego dostępu do wielu obszarów życia 
społecznego, niskiego poziomu wykształcenia i zatrudnienia oraz braku właściwych 
wyspecjalizowanych służb. Asystent osoby niepełnosprawnej może zapewnić pomaga 
w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz tworzeniu mechanizmów wyrównywania szans.  

 

  



FLORYSTA  
nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym 

Kwalifikacja w zawodzie: 
OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych  

Treści kształcenia obejmują:  
 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 podstawy florystyki 
 planowanie kompozycji i dekoracji roślinnych 
 przygotowanie materiałów florystycznych i wykonywanie kompozycji 
 przygotowanie do sprzedaży roślin, wyrobów i materiałów florystycznych 
 język obcy zawodowy 
 kompetencje personalne i społeczne 
 organizacja pracy małych zespołów 
 praktyka zawodowa 

Perspektywy zatrudnienia: 
Wg. informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy, brakuje pracowników w pełni 
przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy 
kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub 
przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do 
wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej.  
Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin 
ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego 
działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. 

 



 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych organizowanych przez PCKU 
można zdobyć zawód: 
 fryzjer 
 technik usług fryzjerskich 
 kucharz 
 technik żywienia i  usług gastronomicznych 
 cukiernik 
 opiekun medyczny 
 florysta 
 technik rachunkowości 
 technik informatyk 
 magazynier – logistyk  
 technik obsługi turystycznej 
 elektryk 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez PCKU: 
 TG.07. Sporządzanie potraw i napojów 
 TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
 TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 
 AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
 AU.26. Projektowanie fryzur 
 MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
 RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 
 EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami 

internetowymi i bazami danych 
 AU.36. Prowadzenie rachunkowości  
 AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 
 AU.22. Obsługa magazynów 
 TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 
 EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych 
 

  

nowość! 

nowość! 



AU.22. OBSŁUGA MAGAZYNÓW  

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu AU.22 i zdaniu egzaminu 
zawodowego zdobywa zawód magazynier-logistyk. Po uzupełnieniu kwalifikacji AU.32. 
obsługa magazynów można zdobyć zawód technik logistyk.  

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 585 godzin dydaktycznych.  
Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy się 06.12.2020 roku.  

Treści kształcenia obejmują: 
 organizacja pracy magazynu 
 gospodarowanie zapasami 
 stosowanie informatycznych programów magazynowych 
 organizowanie prac magazynowych w procesie produkcji 
 organizowanie prac w magazynach dystrybucji 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 kompetencje personalne i społeczne 
 posługiwanie się językiem obcym zawodowym 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

 
Typowe miejsca pracy: 

 działy logistyczne przedsiębiorstw przemysłowych 
 przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych 
 przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych 
 jednostkach samorządu terytorialnego 

Magazynier – logistyk zajmuje się przyjmowaniem do magazynu, zapewnieniem odpowiednich 
warunków przechowywania i wydawaniem środków i materiałów, prowadząc odpowiednią 
dokumentację, bierze udział w inwentaryzacjach i odpowiada materialnie za powierzone mu 
mienie. 

To zawód z przyszłością, daje duże perspektywy oraz możliwości pracy. 

 

  



TG.07. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu TG.07 i zdaniu egzaminu 
zawodowego zdobywa zawód kucharz. Po uzupełnieniu kwalifikacji TG.16. Organizacja 
żywienia i usług gastronomicznych można zdobyć zawód technik żywienia i usług 
gastronomicznych.  

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 650 godzin dydaktycznych.  
Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 06.12.2020 roku. 

Treści kształcenia obejmują: 
 gospodarowanie żywnością 
 użytkowanie  wyposażenia oraz przestrzeganie procedur w gastronomii 
 przechowywanie żywności 
 wykonywanie czynności przygotowawczych do produkcji potraw 
 sporządzanie  i ekspedycja podstawowego asortymentu potraw jarskich 
 sporządzanie i ekspedycja  podstawowego asortymentu zup i sosów 
 sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu potraw z mięsa zwierząt 

rzeźnych, drobiu, ryb 
 sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu zakąsek 
 sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu deserów i wyrobów 

ciastkarskich 
 sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu napojów 
 przygotowanie posiłków codziennych, okolicznościowych,  wegetariańskich, 

dietetycznych oraz wybranych kuchni regionalnych i świata 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 posługiwanie się językiem obcym zawodowym 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Typowe miejsca pracy: 
 zakłady gastronomiczne 
 firmy cateringowe 
 obiekty hotelowe 
 pensjonaty 
 domy wczasowe 
 jednostki gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną 
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

 
 

 
 

 
  



TG.16. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, absolwent zasadniczej szkoły zawodowej 
w zawodzie kucharz oraz osoba, która zdobyła kwalifikację TG.07. sporządzanie potraw 
i napojów po ukończeniu kursu TG.16. i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód 
technik żywienia i usług gastronomicznych.  

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 442 godzin dydaktycznych i 48 godzin praktyki 
zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania. Kurs rozpocznie się 
28.09.2019 a zakończy 06.12.2020 roku 

Treści kształcenia obejmują: 
 gospodarowanie żywnością 
 użytkowanie wyposażenia oraz przestrzeganie procedur obowiązujących 

w gastronomii 
 zapewnienie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 
 planowanie i ocena żywienia 
 organizowanie produkcji gastronomicznej 
 planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 

Typowe miejsca pracy: 
 zakłady gastronomiczne 
 firmy cateringowe 
 obiekty hotelowe 
 pensjonaty 
 domy wczasowe 
 jednostki gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną 
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość 
zakładów jest dużo niższa, niż w społeczeństwie zachodnim. Dlatego będą tworzyć się nowe 
miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.  
Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą 
wyżywienia. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle są dostępne oferty 
pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług 
gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.  

 

  



TG.04. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu TG.04 i zdaniu egzaminu 
zawodowego zdobywa zawód cukiernik. Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o TG.17 
oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł technik technologii żywności. 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 650 godzin dydaktycznych.  
Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy się 6.12.2020 roku 

Treści kształcenia obejmują: 
 gospodarowanie wyrobami spożywczymi  
 użytkowanie wyposażenia oraz przestrzeganie procedur obowiązujących w produkcji 

wyrobów spożywczych 
 dobieranie i ocena jakości surowców cukierniczych 
 magazynowanie surowców cukierniczych 
 wytwarzanie półproduktów ciastkarskich 
 wytwarzanie ciast i wyrobów z ciast 
 wytwarzanie wyrobów ciastkarskich z mas 
 wytwarzanie tortów, mazurków i bankietówek 
 wytwarzanie wyrobów cukierniczych trwałych 
 wytwarzanie lodów 
 dekorowanie wyrobów cukierniczych 
 konfekcjonowanie i przechowywanie wyrobów cukierniczych 
 posługiwanie się językiem obcym zawodowym 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 podejmowanie działalności gospodarczej 

Typowe miejsca pracy: 
Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego - produkujących 
wyroby cukiernicze i ciastkarskie a także u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub 
w restauracjach, w hotelach albo sam otworzyć własną cukiernię. 

  



AU.21. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu AU.21. i zdaniu egzaminu 
zawodowego zdobywa zawód fryzjer. Po uzupełnieniu kwalifikacji AU.26. projektowanie 
fryzur można zdobyć zawód technik usług fryzjerskich.  

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 685 godzin dydaktycznych (w tym około 400 godz. 
zajęć w pracowni fryzjerskiej. Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy się 06.12.2020 roku 

Treści kształcenia obejmują: 
 szkicowanie i rysowanie fryzur 
 przeprowadzanie diagnozy fryzjerskiej 
 przygotowanie stanowiska pracy w salonie fryzjerskim 
 dobieranie preparatów i technik pielęgnacji włosów 
 pielęgnowanie włosów i skóry głowy 
 ondulowanie włosów 
 strzyżenie włosów 
 zagęszczanie i przedłużanie włosów 
 dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów 
 rozjaśnianie i koloryzacja włosów 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 posługiwanie się językiem obcym zawodowym 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Typowe miejsca pracy:  
 salony i zakłady fryzjerskie 
 teatry, filharmonie 
 zakłady produkujące peruki, treski 
 wytwórnie filmowe, stacje telewizyjne 
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd 
wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. Fryzjerzy należą 
do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów, 
których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej. Wg. prognoz 
zapotrzebowania na zawody opracowanych przez WUP w Krakowie na rok 2019 dla powiatu 
chrzanowskiego, fryzjer należy do zawodów o dużym deficycie. 

 

  



AU.26. PROJEKTOWANIE FRYZUR 

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, absolwent zasadniczej szkoły zawodowej 
w zawodzie fryzjer oraz osoba, która zdobyła kwalifikację AU.21 wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich po ukończeniu kursu AU.26 i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód 
technik usług fryzjerskich. 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 360 godzin dydaktycznych oraz 40 godzin praktyki 
zawodowej Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 15.05.2020 roku. 

Treści kształcenia obejmują: 
 szkicowanie i rysowanie fryzur 
 przeprowadzanie diagnozy fryzjerskiej 
 przygotowanie stanowiska pracy w salonie fryzjerskim 
 wprowadzenie do projektowania fryzur 
 wykonywanie projektów fryzur 
 stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 posługiwanie się językiem angielskim zawodowym 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 praktyka zawodowa 

Typowe miejsca pracy: 
 salony i zakłady fryzjerskie 
 teatry, filharmonie 
 zakłady produkujące peruki, treski 
 wytwórnie filmowe, stacje telewizyjne 
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

Analiza ofert pracy z portali internetowych oraz tytułów prasowych, wskazuje na coraz większą 
potrzebę zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują 
personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności 
zarządzania firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi. Najwięcej ofert dla techników usług 
fryzjerskich kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie 
zabiegi fryzjerskie i posiadających zdolności menadżerskie.  

  



MS.04. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ 

 

Absolwent szkoły średniej po ukończeniu kursu MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie 
chorej i niesamodzielnej i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód opiekun medyczny.  

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 471 godzin dydaktycznych oraz 104 godzin praktyki 
zawodowej.  Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 06.12.2020 roku. 

Treści kształcenia obejmują: 
 promowanie i ochrona zdrowia 
 charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka i przebiegu 

klinicznego jednostek chorobowych 
 rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej 
 planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych 

u osoby chorej i niesamodzielnej 
 planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą 

i niesamodzielną 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 posługiwanie się językiem obcy zawodowym 
 posługiwanie się językiem migowym 
 praktyka zawodowa 

Typowe miejsca pracy: 
 szpitale - oddziały szpitalne 
 zakłady opiekuńczo-medyczne 
 ośrodki i domy pomocy społecznej 
 niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej 
 indywidualna opieka w domu pacjenta 
 środowiskowe domach pomocy 
 fundacje i stowarzyszenia  

 

 

 

 

  

  



EE.05. MONTAŻ, URUCHAMIANIE 
I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN 

I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu EE.05. i zdaniu egzaminu 
zawodowego zdobywa zawód elektryk. Po uzupełnieniu kwalifikacji EE.26. Eksploatacja 
maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych można zdobyć zawód technik elektryk.  

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 650 godzin dydaktycznych. Kurs rozpocznie się 
28.09.2019 a zakończy się 06.12.2020 roku 

Treści kształcenia obejmują: 
 posługiwanie się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki, 
 posługiwanie się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych, 
 posługiwanie się dokumentacją techniczną, 
 montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych, 
 montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych, 
 konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 posługiwanie się językiem obcym zawodowym 
 podejmowanie działalności gospodarczej 

Typowe miejsca pracy:  
 w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, 
 w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, 
 w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, 
 w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, 
 prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu 

gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne). 

Bez energii elektrycznej nie sposób wyobrazić sobie współczesnego życia, dlatego ELEKTRYK 
stał się zawodem strategicznym i jest niezbędny na rynku pracy. Wiąże się to z godnym 
wynagrodzeniem za fachową pracę i dużym zapotrzebowaniem na ten zawód zarówno w kraju 
jak i za granicą. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, 
dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem 
elektrycznym. 

 



EE.09. PROGRAMOWANIE, TWORZENIE 
I ADMINISTROWANIE STRONAMI INTERNETOWYMI I 

BAZAMI DANYCH 

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, który zdobył kwalifikację EE.09 
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 
uzupełnieniu kwalifikacji EE.08 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych i sieci po zdobywa zawód technik  informatyk. 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 455 godzin dydaktycznych oraz 104 godziny praktyki 
zawodowej. Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy się 06.12.2020 roku. Część zajęć 
odbywa się z wykorzystaniem kształcenia na odległość. 

Treści kształcenia obejmują: 
 konfigurowanie i użytkowanie systemów komputerowych 
 przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 
 projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych 
 programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych 
 projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania 

treścią 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 posługiwanie się językiem zawodowym angielskim 
 podejmowanie działalności gospodarczej 
 praktyka zawodowa 
 Typowe miejsca pracy: 
 we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których maja zastosowanie komputery 
 ośrodkach  obliczeniowych 
 instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją 

oprogramowania komputerowego 

Z analiz trendów na rynku pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe, ale 
wręcz konieczne, ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy obecnie, ale również 
na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych 
technika informatyka wydają są optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy. 

  



AU.36. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI 
Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu AU.36. i zdaniu egzaminu zawodowego po 
uzupełnieniu kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych zdobywa zawód 
technik rachunkowości. 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 524 godziny dydaktyczne oraz 56 godzin praktyki 
zawodowej.  Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 06.12.2020 roku. 

Treści kształcenia obejmują: 
 ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 
 prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw 
 prowadzenie rachunkowości innych jednostek 
 sporządzanie sprawozdania rocznego i przeprowadzanie analizy finansowej 
 użytkowanie programu finansowo-księgowego 
 analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych 
 wykonywanie prac biurowych 
 posługiwanie się językiem obcym zawodowym 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 praktyka zawodowa 

Typowe miejsca pracy: 
 jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych 
 urzędach jednostek samorządu terytorialnego 
 instytucje finansowe np. banki, urzędy skarbowe , towarzystwa ubezpieczeniowe, 

biura rachunkowe 
 przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w komórkach 

finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej  
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

Zawód księgowego jest zdecydowanie zawodem przyszłościowym. Praktycznie żadna firma nie 
może istnieć bez księgowego. Odpowiada on za prawidłowe obliczanie zobowiązań 
podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów 
rachunkowości oraz za przygotowywanie zestawień statystycznych. 
 



AU.65. ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN 
PUBLICZNYCH 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin 
publicznych i zdaniu egzaminu zawodowego, po uzupełnieniu kwalifikacji AU.36. Prowadzenie 
rachunkowości zdobywa zawód technik rachunkowości. 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 544 godziny dydaktyczne oraz 56 godzin praktyki 
zawodowej.  Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 06.12.2020 roku. 

Treści kształcenia obejmują: 
 rozliczanie wynagrodzeń 
 rozliczanie podatków i innych danin publicznych 
 sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS 
 analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych 
 wykonywanie prac biurowych 
 posługiwanie się językiem obcym zawodowym 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 praktyka zawodowa 

Typowe miejsca pracy: 
 jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych 
 urzędach jednostek samorządu terytorialnego 
 instytucje finansowe np. banki, urzędy skarbowe , towarzystwa ubezpieczeniowe, 

biura rachunkowe 
 przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w komórkach 

finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej  
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

Zawód księgowego jest zdecydowanie zawodem przyszłościowym. Praktycznie żadna firma nie 
może istnieć bez księgowego. Odpowiada on za prawidłowe obliczanie zobowiązań 
podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów 
rachunkowości oraz za przygotowywanie zestawień statystycznych. 

 

  



RL.26. WYKONYWANIE KOMPOZYCJI 
FLORYSTYCZNYCH 

Absolwent szkoły średniej po ukończeniu kursu RL.26. Wykonywanie kompozycji 
florystycznych i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód florysta.  

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 446 godzin dydaktycznych oraz 104 godzin praktyki 
zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania. Kurs rozpocznie się 
28.09.2019 a zakończy 06.12.2020 roku. 

Absolwent kursu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: 

 dobieranie materiału florystycznego do wykonywania kompozycji roślinnych 
 wykonywanie projektów dekoracji roślinnych 
 wykonywanie dekoracji roślinnych  
 sprzedaż wyrobów florystycznych 

Treści kształcenia obejmują również: 
 umiejętności stanowiące podbudowę kształcenia w zawodzie 
 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 prowadzenie działalności gospodarczej  
 język obcy ukierunkowany zawodowo 
 kompetencje personalne i społeczne  
 organizacja pracy małych zespołów 
 praktyka zawodowa  
 

Perspektywy zatrudnienia: 
Wg. informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy, brakuje pracowników w pełni 
przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy 
kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub 
przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do 
wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej.  
Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin 
ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego 
działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. 

 
 

 

 

 

 

 

  



TG.14. PLANOWANIE I REALIZACJA IMPREZ I USŁUG 
TURYSTYCZNYCH 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych i zdaniu egzaminu zawodowego, po uzupełnieniu kwalifikacji TG.15. 
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych zdobywa zawód 
technik obsługi turystycznej. 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 456 godziny dydaktyczne. Kurs rozpocznie się 
28.09.2019 a zakończy 06.12.2020 roku. 

Treści kształcenia obejmują: 
 organizowanie działalności turystycznej; 
 organizowanie imprez i usług turystycznych 
 obsługa klientów korzystających z usług turystycznych 
 rozliczania imprez i usług turystycznych. 
 posługiwanie się językiem obcym zawodowym 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 przestrzeganie przepisów BHP 
 praktyka zawodowa 
Typowe miejsca pracy: 
 biura podróży 
 izby turystyczne 
 firmy zajmujące się organizacją kongresów, konferencji 
 urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacja i promocją 

turystyki danego regionu 
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

Znaczenie turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy dotyczące ruchu 
turystycznego wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej i wzrost udziału turystyki 
w zatrudnieniu. Turystyka stała się nieodłącznym elementem życia społecznego. 
Branża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej, wysokich 
społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności 
i konieczności stałego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców, nakierowane są głównie 
na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem 
atrakcyjnego produktu turystycznego i posługiwaniem się językami obcymi oraz duża 
samodzielność. 
 

 

 


