
KWALIFIKACYJNE	KURSY	ZAWODOWE	

 

Reforma szkolnictwa zawodowego od września 2012 roku wprowadziła w miejsce szkół dla 
dorosłych do systemu edukacji zawodowej nową bezpłatną formę kształcenia – 
kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby 
dorosłe (ukończone 18 lat) będą mogły uzyskać bez względu na dotychczasowe 
wykształcenie 251 kwalifikacji (Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2011 r.): 

• w 98 zawodach wyodrębniono jedną kwalifikację w większości są to zawody 
kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, 

• w 72 zawodach wyodrębniono dwie kwalifikacje, 
• w 23 zawodach wyodrębniono trzy kwalifikacje 

• w 7 zawodach szkolnictwa artystycznego nie wyodrębniono kwalifikacji. 

W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych może odbywać się kształcenie w 162 
zawodach przypisanych do 7 obszarów kształcenia. Podstawa programowa dla każdego 
zawodu ma taką samą strukturę, składa się z takich samych elementów. Ukończenie danego 
kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. 
Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu 
nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z 
kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje 
do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 
zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.  

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet 
trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała 
możliwość uzyskania tytułu technika.  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić: 

• publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których 
kształcą; 

• niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące 
kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 

• placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego; 

• instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z 
późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; 

• podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. 



Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten 
sposób pełnego zawodu lub nawet kilku zawodów. Daje to możliwość zdobycia dodatkowych 
kwalifikacji na bazie poprzednio zdobytych. Nowy system kształcenia zawodowego 
umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na 
potrzeby rynku pracy i gospodarki. Uczenie się przez całe życie to droga, która w sposób 
optymalny umożliwia dostosowywanie się do zmian poprzez kształcenie się i dostosowanie 
kwalifikacji w ciągle zmieniającej się gospodarce. 

Więcej informacji o kierunkach kształcenia oraz ścieżki edukacyjnej na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych w województwie podlaskim można uzyskać m.in. w: Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w 
Białymstoku, Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży oraz w 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach. 

 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku : http://ksztalceniezawodowe.bialystok.pl/kursy-zawodowe.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje opracowała: Joanna Matlak, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  


