
Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe? 

 

Począwszy od 2012 roku osoby dorosłe mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kursy te zostały wprowadzone jako 

element reformy szkolnictwa zawodowego, która w dużej mierze dotyczy 

kształcenia dorosłych - od 2012 r. likwidowane są zasadnicze szkoły zawodowe  

i technika dla dorosłych oraz wiele zawodów w szkołach policealnych. Od 

2013r. likwidowane są też technika uzupełniające dla dorosłych. Kształcenie 

zawodowe dorosłych w formach szkolnych zostaje zastąpione kształceniem 

kursowym, bardziej odpowiednim dla edukacji ustawicznej. 

Każdy z zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

23 grudnia 2011 r. w sprawie  klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

został podzielony na kwalifikacje (od jednej do trzech), które można zdobyć  

w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub szkole policealnej, a także na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych (osoby dorosłe). Na kursach można 

zdobyć jedną lub wszystkie kwalifikacje dla danego zawodu. Aby otrzymać 

dyplom w zawodzie należy zdać egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji dla 

danego zawodu oraz ukończyć właściwą szkołę ponadgimnazjalną. 

W przypadku, gdy zawód ma tylko jedną kwalifikację, ukończenie jednego kursu 

kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji w danym 

zawodzie.  

Kursy w naszej szkole organizowane są w systemie zaocznym. Są bezpłatne. 

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych warsztatach przez 

wykwalifikowaną kadrę nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. 

W roku szkolnym 2016/17 planowane jest prowadzenie KKZ w kwalifikacjach: 

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci 

komunalnych 

1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci 

wodociągowych i sieci kanalizacyjnych 

2. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych 

3. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci 

ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych 



Jest to kwalifikacja wchodząca w skład zawodów Technik urządzeń sanitarnych 

oraz Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  

B. 10. Wykonywanie izolacji przemysłowych 

1. Wykonywanie i remont termicznych izolacji przemysłowych 

2. Wykonywanie i remont akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji 

przemysłowych 

3. Wykonywanie i remont ogniochronnych izolacji przemysłowych 

Jest to kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Monter izolacji przemysłowych 

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 

1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu 

2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach 

3. Wykonywanie mieszanek betonowych 

4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego 

betonu 

Jest to kwalifikacja wchodząca w skład zawodów Technik budownictwa oraz 

Betoniarz - zbrojarz  

 

B.27.Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci 

komunalnych oraz instalacji sanitarnych 

1. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji 

wodociągowych oraz kanalizacyjnych 

2. Organizowanie robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci 

i instalacji gazowych 

3. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów 

ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych 

4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji 

wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik urządzeń sanitarnych 



B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem 

terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych 

2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego 

3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych 

4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów 

budowlanych 

5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów 

budowlanych 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik budownictwa 

 

Kilka informacji praktycznych na temat organizacji KKZ: 

• nauka każdej kwalifikacji trwa jeden rok szkolny,  

• zajęcia kończą się w kwietniu,  

• w czerwcu słuchacze zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje  

w zawodzie.  

Nauka jest całkowicie bezpłatna, zajęcia odbywają się w weekendy (zwykle co 

drugi), część zajęć jest w formie e-learningu. 

 

 

 

 


