
 
Obszary zawodowe / kwalifikacje rynkowe 

Wykaz rzeczowy realizacji procesów walidacji w Systemie KCA 

 
INDEKS ALFABETYCZNY: 

 

A 
Administracyjna obsługa biura 
Administracyjno-biurowy pracownik 
Administrowanie sklepem internetowym z e-marketingiem 
Administrowanie sieciami komputerowymi 
Administrowanie sklepem internetowym 
Akademia Druku 3D 
Animator czasu wolnego 
Animator dziecięcy 
Animator hotelowy 
Animator kultury i organizator imprez 
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego 
Animator społeczny 
Animator zabaw dla dzieci 
Aparatowy przetwórstwa mięsnego 
Aplikacje mobilne 
Aranżer kompozycji kwiatowych 
Arborystyczne techniki pielęgnacji drzew 
Archiwista 
Arkusz kalkulacyjny MS Excel - poziom podstawowy 
Arkusz kalkulacyjny MS Excel - poziom średnio zaawansowany 
Arkusze kalkulacyjne 
Asystent ds. księgowości 
Asystent nauczyciela przedszkola 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 
Asystent osoby niepełnosprawnej 
Asystentka medyczna - pracownik rejestracji 
Asysytent ds. księgowości 
Auditor wewnętrzny 
AutoCAD 
AutoCad stopień I, II, III 
Autodesk Inventor 
Autodesk Revit 
 

B 
Barber 
Barista 
Barista z elementami art. Caffe 
Barista z elementami barmańskimi i obsługą klienta 
Barman - I i II stopień  
Barman - kelner 
Barman - kelner z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 
Barman z elementami kelnerstwa 
Bibliotekarstwo 
Blacharz lakiernik samochodowy 
Broker informacji 
Brukarz 
Bukieciarstwo 
Bukieciarstwo i florystyka 
Bukieciarstwo z elementami Decoupage 
Business English 
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C 
CAD/CAM 
Carving 
CNC 
Corel DRAW 
Cukiernik 
Cukiernik – sporządzanie wyrobów cukierniczych 
 

D 
Decoupage 
Dekarz 
Dekoracja potraw i stołów 
Dekorator wnętrz 
Dekorator wnętrz z elementami malowania i tapetowania 
Dekorowanie tortów 
Diagnosta samochodowy / Diagnostyka samochodowa 
Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych 
Diagnozowanie komputerów pokładowych 
Dietetyk 
Dietetyka - żywienie osób z niepełnosprawnością    
Dietetyka i zdrowe żywienie 
DIGCOMP - poziom A 
DIGCOMP - Poziom A1 - Tworzenie treści Cyfrowych 
Doradca europejski - pozyskiwanie funduszy unijnych 
Doradca Europejski z modułem obsługi komputera 
Doradca klienta 
Doradca klienta z obsługą sprzedaży 
Dozorca 
Druk 3D 
Drwal – operator pilarki spalinowej 
Dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) komputerowe wspomaganie projektowania 
Działalność gospodarcza ze spółdzielnią socjalną  
Dziecięcy animator czasu wolnego 
 

E 
E-commerce 
E-commerce dla młodego handlowca 
Elektromechanik pojazdów samochodowych 
Excel 
 

F 
Fakturowanie 
Fakturowanie i obsługa komputera 
Finanse i rachunkowość 
Florysta 
Florysta I stopnia 
Florysta z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem 
Florystyka ślubna i pogrzebowa 
Florystyka z elem. projektowania ogrodu 
Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw 
Fotograf 
Fotografia cyfrowa 
Fotografia i filmowanie przy użyciu drona 
Fotografia i multimedia w reklamie 
Fotogrametria niskopułapowa 
Front-end developer 
Fryzjer 
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Fryzjer - Barber 
Fryzjer - Praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie Fryzjer 
Fryzjer I i II stopnia 
Fryzjerstwo damskie - strzyżenie, koloryzacja z modelowaniem i stylizacją fryzur 
Fryzjerstwo męskie 
 

G 
Garderobiana 
Glazurnik 
Glazurnik - posadzkarz 
Gospodarka magazynowa wspomagana komputerowo z obsługą skanera 
Grafik komputerowy / Grafika komputerowa 
Grafik komputerowy - operator DTP 
Grafik komputerowy z elementami tworzenia stron WWW oraz podstawową obsługą lasera grawerującego 
Grafik Komputerowy z Corel Draw 
Grafika Komputerowa - Pakiet ADOBE 
Grafika komputerowa - poziom zaawansowany  
Grafika komputerowa 3D 
Grafika komputerowa Adobe Illustrator 
Grafika komputerowa i projektowanie 
Grafika komputerowa z obsługą sklepu internetowego 
Grafika menadżerska i prezentacyjna 
Grafika projektowa 
Grooming 
 

H 
Handlowiec detalista sprzedawca 
Henna pudrowa i laminacja rzęs 
HR 
 

I 
ICT - szkolenie informatyczne 
Inseminacja krów i loch 
Instalacje fotowoltaiczne 
Instalacje i systemy energii odnawialnej 
Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych 
Instruktor Aerobik i Fitness 
Instruktor fitness 50+ 
Intendent 
Intendent w placówkach oświatowych 
Inżynieria  finansowa 
Inżynieria projektowania i druku 3D 
 

J 
J. angielski - poziom podstawowy 
J. angielski - poziom średniozaawansowany 
J. angielski - Poziom zaawansowany 
J. niemiecki - poziom średniozaawansowany 
Java 
Język angielski dla opiekunek 
Język angielski w logistyce 
Język czeski 
 

K 
Kadry 
Kadry  i  Płace 
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Kadry – płace z modułem administracyjno-biurowym 
Kadry i płace z elementami obsługi biura 
Kadry i płace z modułem rejestracji medycznej 
Kadry i płace z wykorzystaniem programu Symfonia 
Kadry i płace; Księgowość; Rachunkowość 
Kadry, Płace, Płatnik 
Kancelaryjno-archiwistyczny 
Kasjer 
Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania 
Kasjer handlowy 
Kasjer sprzedawca 
Kasjer sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, elementami obsługi komputera oraz fakturowania 
Kasy fiskalne 
Kelner 
Kelner - Barman 
Kelner l stopnia 
Kelner ll stopnia 
Kierowca operator wózków unoszących  
Komputerowa diagnostyka samochodowa 
Komputerowa gospodarka magazynowa 
Komputerowa obsługa magazynu 
Komputerowa obsługa małej firmy 
Komputerowy z zakresu oprogramowania MS Office 
Konserwator 
Konserwator – pracownik utrzymania zieleni 
Konserwator budynków 
Konserwator powierzchni płaskich 
Konserwator powierzchni płaskich z użyciem profesjonalnych maszyn czyszczących 
Konserwator terenów zielonych 
Konserwator terenów zielonych - ogrodnik 
Kontroler jakości 
Kosmetyczka 
Kosmetyczka - makijaż okolicznościowy 
Kosmetyczka - makijaż permanentny 
Kosmetyczka - manicurzystka 
Kosmetyczka – stylista rzęs i paznokci 
Kosmetyczka - stylizacja paznokci 
Kosmetyczka – wizażystka ze stylizacją paznokci i rzęs 
Kosmetyczka – zabiegi kosmetyczne na twarz 
Kosmetyczka I stopnia 
Kosmetyczka- makijaż permanentny brwi metodą  Ombre Brows i Powder Brows oraz stylizacja brwi farbką elan z laminacją brwi 
Kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci 
Kosmetyczka z elementami wizażu i lifting, laminacja, farbowanie i Botox rzęs 
Kosmetyczka z elementami wizażu i pielęgnacji paznokci 
Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci 
Kosmetyczka/wizażystka z modułem stylizacji paznokci 
Kosmetyczka-wizażystka z obsługą kas fiskalnych 
Kosmetyka podstawy - stylizacja rzęs, stylizacja  paznokci 
Kosmetyka twarzy z doradztwem wizerunkowym 
Kosztorysowanie Norma PRO 
Kosztorysowanie robót budowlanych 
Krawcowa 
Krawiec - projektowanie i artystyczne szycie 
Krawiec - szwacz 
Krawiectwo i  szycie 
Krój i szycie 
Księgowo-kadrowy 
Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw 
Księgowość 
Księgowość – kadry – płace 
Księgowość i rozliczanie wspólnot mieszkaniowych 
Księgowość I stopnia 
Księgowość II stopnia 
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Księgowość komputerowa 
Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac 
Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej, kadry i płace 
Księgowość małych i średnich firm 
Księgowość małych przedsiębiorstw z elementami kadr i płac oraz obsługi kasy fiskalnej 
Księgowość od podstaw 
Księgowość z elementami kadr i płac 
Kucharz 
Kucharz małej gastronomii 
Kucharz - pomoc kuchenna 
Kucharz – sporządzanie potraw i napojów 
Kucharz I stopnia 
Kucharz II stopnia 
Kucharz kuchni regionalnej 
Kucharz kuchni tajskiej 
Kucharz małej gastronomii 
Kucharz małej gastronomii z elementami cukiernictwa 
Kucharz z elementami dietetyki 
Kucharz z elementami kelnerstwa w małej gastronomii 
Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych 
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych + Carving 
Kucharz-kelner 
Kuchnia molekularna 
Kuchnia Polska 
 

L 
Laboratorium Solid Edge 
Laminacja brwi i rzęs 
Laminacja i lifting rzęs 
Lifting, Laminacja, Farbowanie i Botox Rzęs 
Logarytmika 
Logistyka dla małych i średnich przedsiębiorstw 
Logistyka z gospodarką magazynową 
Logistyk-spedytor 
Lutowanie 
 

M 
Magazynier 
Magazynier - Kierowca operator wózków jezdniowych  
Magazynier - komputerowa obsługa magazynu 
Magazynier - portier/dozorca 
Magazynier - wydawanie i przyjmowanie towarów 
Magazynier z modułem operator wózków widłowych  
Magazynier z obsługą komputera 
Magazynier z obsługą wózka jezdniowego 
Makijaż permanentny 
Makijaż permanentny brwi, oczu, ust 
Makijaż permanentny oraz stylizacja rzęs metodą objętościową 
Makijaż-wizaż 
Malarz 
Malarz - tapeciarz 
Malarz budowlany 
Mała gastronomia 
Mała księgowość 
Mała poligrafia 
Manicure - pedicure 
Manicure kombinowany 
Manicure, stylizacja paznokci i podstawy wizażu  
Manicure/pedicure 
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Manikiur - stylizacja paznokci 
Marketing internetowy z elementami obsługi administracyjno-biurowej 
Marketing Mix 
Marketing w Social mediach 
Masaż 
Masaż klasyczny 
Masażysta w SPA 
Menager gastronomii 
Menager klubu fitness 
Metodyka nauczania kompetencji zawodowych 
Microsoft Excel, Power Point 
MONTER / PAKOWACZ 
Monter energetyki wg systemu IRATA dla wykonujących pracę na wysokości 
Monter instalacji budowlanych 
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych 
Monter paneli fotowoltaicznych 
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
Monter suchej zabudowy 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – malarz, glazurnik 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - malarz-tapeciarz, płytkarz 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - montaż systemów suchej zabudowy 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - murarz-tynkarz, sucha zaprawa 
Monter/Pakowacz 
Murarz 
Murarz-tynkarz 
 

N 
Naprawa ogumienia pojazdów 
Nowe trendy w stolarstwie 
Nowe trendy w sztuce kulinarnej 
Nowoczesna i efektywna obsługa klienta 
Nowoczesne techniki fryzjerskie 
Nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej 
Nowoczesne Trendy kulinarne 
Nowoczesny pracownik biurowy 
Nowoczesny sprzedawca 
Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 
Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i sprzedażą internetową 
Nowoczesny stolarz 
 

O 
Obsługa komputera z elementami  obsługi biura 
Obsługa  kas  fiskalnych 
Obsługa cateringu i kas fiskalnych z terminalem płatniczym 
Obsługa frezarki CNC do metali i tworzyw sztucznych 
Obsługa i eksploatacja kosiarek i wykaszarek 
Obsługa i programowanie centrum obróbczego frezarskiego pionowego 
Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - poziom podstawowy 
Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - poziom zaawansowany 
Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 
Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - poziom podstawowy  i projektowanie  Cad - SolidEdge 
Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 
Obsługa imprez plenerowych 
Obsługa informatycznych systemów rozliczeń gastronomicznych 
Obsługa kas fiskalnych 
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych 
Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem 
Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych z fakturowaniem 
Obsługa klienta 
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Obsługa klienta i techniki sprzedaży 
Obsługa klienta w branży gastronomicznej 
Obsługa klienta z kasą fiskalną 
Obsługa komputera 
Obsługa komputera – poziom podstawowy 
Obsługa komputera w pracy przy monitoringu/ochronie 
Obsługa komputera z elementami pracy biurowej on-line 
Obsługa komputera z E-marketingiem 
Obsługa komputera z obsługą aplikacji biurowych 
Obsługa księgowo-kadrowa z elementami płac, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 
Obsługa księgowo-kadrowa z elementami płac, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych oraz wykorzystaniem MS Excel 
Obsługa maszyn i urządzeń do całorocznej pielęgnacji zieleni oraz sprzątanie pow. biurowej i przemysłowej 
Obsługa maszyn sprzątających 
Obsługa maszyn sterowanych 
Obsługa pakietu MS OFFICE 
Obsługa pił i kos spalinowych 
Obsługa piły motorowej 
Obsługa programu AutoCAD 
Obsługa programu Symfonia - kadry i płace 
Obsługa programu TurboMap 
Obsługa sklepu internetowego 
Obsługa stron internetowych 
Obsługa urządzeń biurowych 
Obsługa urządzeń lakierniczych. Malarz metodą hydrodynamiczną -lakiernik-malarz konstrukcji stalowych (malowanie natryskowe) 
Obsługa wózków jezdniowych 
OGIS I i II Stopnia 
Ogrodnik 
Ogrodnik terenów zieleni 
Ogrodnik terenów zieleni z elementami florystyki 
Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych 
Operator agregatów tynkarskich 
Operator maszyn czyszczących 
Operator maszyn czyszczących z umiejętnością profesjonalnego sprzątania 
Operator maszyn ogrodniczych 
Operator pił łańcuchowych 
Operator tradycyjnych obrabiarek skrawających 
Opieka nad osobami starszymi 
Opieka nad osobą zależną  
Opiekun  osób starszych 
Opiekun  osób starszych i niepełnosprawnych 
Opiekun dziecięcy 
Opiekun osoby niesamodzielnej z elementami udzielania pierwszej pomocy 
Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim 
Opiekun osoby zależnej 
Opiekun osoby zależnej / starszej / niepełnosprawnej / dziecka 
Opiekun osoby zależnej z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 
Opiekun osoby zależnej z modułem branżowym - język niemiecki 
Opiekun osoby zależnej z terapią zajęciową 
Opiekun osoby zależnej z terapią zajęciową 
Opiekun osoby zależnej/niepełnosprawnej  
Opiekun osób niepełnosprawnych 
Opiekun osób starszych 
Opiekun osób starszych i dzieci 
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 
Opiekun osób starszych i zależnych 
Opiekun osób starszych przewlekle chorych i potrzebujących opieki paliatywnej 
Opiekun osób starszych z elementami masażu 
Opiekun osób starszych, chorych i ON 
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci 
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych 
Opiekun terenów zielonych 
Opiekun w klubie dziecięcym 
Opiekun w żłobku 
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Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym 
Opiekun zwierząt 
Organizacja imprez okolicznościowych 
Organizator ruchu turystyczngo 
Organizowanie pracy w magazynie 
Osoba sprzątająca z obsługą maszyn sprzątających 
 

P 
Pakiet Office 
Pakowanie i montaż 
Perukarstwo 
Piekarz 
Piekarz - cukiernik 
Pielęgnacja i stylizacja dłoni i stóp 
Pielęgnacja skóry twarzy 
Pielęgnacja terenów zielonych 
Pierwsza pomoc przedmedyczna 
PLC 
Płace 
Płytkarz/posadzkarz 
Podologia 
Podstawowe umiejętności komputerowe z obsługą klienta 
Podstawowy dietetyk 
Podstawy architektury krajobrazu 
Podstawy ICT (DIGCOMP) 
Podstawy kadrowo-płacowe 
Podstawy księgowości 
Podstawy obsługi i zasady komunikacji w globalnej sieci komputerowej 
Podstawy obsługi komputera w pracy biurowej 
Podstawy obsługi komputera z programem Excel oraz obsługą kasy fiskalnej 
Podstawy obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających z elementami prac ślusarskich 
Podstawy pracy w magazynie 
Podstawy pracy z komputerem wraz z obsługą kasy fiskalnej 
Podstawy przedsiębiorczości 
Podstawy rachunkowości 
Podstawy wizażu 
Pokojowa 
Pomoc biurowa 
Pomoc krawiecka 
Pomoc kucharza małej gastronomii 
Pomoc kuchenna  
Pomoc kuchenna z elementami Carvingu 
Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa 
Pomoc nauczyciela 
Pomoc opiekuna/-ki w żłobku lub klubie dziecięcym 
Pomoc pokojowa 
Pomoc sprzedawcy 
Pomoc stolarza 
Pomocnik cukiernika 
Pomocnik kucharza 
Pomocnik kucharza małej gastronomii 
Pomocnik piekarza 
Pomocnik pracownika magazynowego z obsługą wózków ręcznych 
Pomocnik stolarza 
Portier-dozorca 
Praca z programem Adobe Photoshop 
Prace porządkowe w ogrodzie 
Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym 
Pracownik administracyjno-biurowy 
Pracownik  administracyjny  z  modułem  komputer. programu   
Pracownik  biurowy 
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Pracownik  gastronomii 
Pracownik administracji 
Pracownik administracyjno biurowy z elementami analizy bazy danych 
Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac 
Pracownik administracyjno-biurowy z HR 
Pracownik administracyjno-biurowy z modułem archiwum 
Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera 
Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sklepu internetowego i klienta 
Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami księgowości 
pracownik administracyjno-finansowy firmy 
Pracownik administracyjny z modułem archiwum 
Pracownik administracyjny z obsługą komputera 
Pracownik biblioteczny z programem e-biblioteka i Excel 
Pracownik bibliotekarza z modułem animacji kultury 
Pracownik biurowy 
Pracownik biurowy z elementami  księgowości, kadry i płace    
Pracownik biurowy z elementami e-marketingu 
Pracownik biurowy z elementami e-marketingu (Kielce) 
Pracownik biurowy z elementami fakturowania i księgowości 
Pracownik biurowy z elementami kadr i płac 
Pracownik biurowy z elementami kadr i płac (symfonika i płatnik) 
Pracownik biurowy z elementami księgowości, kadry i płace    
Pracownik biurowy z elementami pracownika Call Center 
Pracownik biurowy z elementami pracownika księgowego i Call center 
Pracownik biurowy z elementami pracy zdalnej 
Pracownik biurowy z modułem księgowości 
Pracownik biurowy z obsługą klienta 
Pracownik biurowy z obsługą komputera 
Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu 
Pracownik biurowy z podstawami księgowości i kadr 
Pracownik biurowy z profesjonalną obsługą klienta 
Pracownik biurowy z zaawansowaną obsługą komputera 
Pracownik biurowy ze sprzedażą internetową 
Pracownik budowlany robót wykończeniowych 
Pracownik budowlanych robót wykończeniowych 
Pracownik do spraw księgowości 
Pracownik dozoru 
Pracownik dozoru monitoringu 
Pracownik ds.  kadrowych i płacowych 
Pracownik ds. informatyczno-administracyjnych 
Pracownik ds. kadr 
Pracownik ds. kadr i płac 
Pracownik ds. księgowości i rachunkowości 
Pracownik ds. księgowości z elementami administracji biurowej 
Pracownik ds. księgowości z elementami kadr i płac 
Pracownik ds. rachunkowości i księgowości  
Pracownik finansowo - rachunkowy 
Pracownik gospodarczy 
Pracownik gospodarczy i pomoc kuchenna 
Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych 
Pracownik gospodarczy z elementami pielęgnacji terenów zielonych 
Pracownik gospodarczy z obsługą terenów zielonych 
Pracownik gospodarczy, pomocnik kucharza 
Pracownik gospodarczy/Profesjonalne sprzątanie 
Pracownik hurtowni i magazynu 
Pracownik kadrowo - płacowy 
Pracownik kadrowo - płacowy (obsługa komputera z programem Płatnik oraz programami kadrowymi) 
Pracownik kadrowo-płacowy 
Pracownik kuchenny małej gastronomii 
Pracownik lokalu gastronomicznego 
Pracownik magazynowy ds. przyjmowania i wydawania towarów 
Pracownik obsługi biurowej 
Pracownik obsługi biurowej z elementami e-marketingu 
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Pracownik obsługi biurowej z elementami IT 
Pracownik obsługi biurowej z obsługą komputera 
Pracownik obsługi gastronomii 
Pracownik ochrony 
Pracownik ochrony osobistej 
Pracownik ochrony osób i mienia  
Pracownik organizacji pozarządowych 
Pracownik pomocniczy obsługi gastronomicznej, turystycznej, hotelowej, pralniczej i terenów zielonych 
Pracownik pomocniczy w obsłudze gastronomicznej, turystycznej, hotelarskiej i pralni oraz terenów zielonych 
Pracownik pozycjonowania stron internetowych 
Pracownik pralni 
Pracownik pralni chemicznej 
Pracownik przy pracach przygotowawczych do druku 
Pracownik recepcji 
Pracownik robót wykończeniowych 
Pracownik stacji paliw 
Pracownik techniczny 
Pracownik terenów zielonych 
Pracownik utrzymania czystości 
Profesjonalna kosmetyczka 
Profesjonalna obsługa klienta 
Profesjonalna obsługa klienta z obsługą kas fiskalnych 
Profesjonalna obsługa klienta-skuteczne techniki sprzedaży i negocjacji 
Profesjonalna stylizacja paznokci 
Profesjonalne czyszczenie wraz z obsługą maszyn czyszczących 
Profesjonalne sprzątanie 
Profesjonalne sprzątanie - pokojówka 
Profesjonalny barman 
Profesjonalny sprzedawca 
Profesjonalny sprzedawca z modułem kasy fiskalnej  
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych 
Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera oraz kasy fiskalnej 
Programista JavaScript z node.js 
Programowanie C++ 
Programowanie i budowa bezzałogowych statków powietrznych z elementami robotyki  
Programowanie i obsługa obrabiarek CNC 
Programowanie i www-front-end Development 
Programowanie obrabiarek CNC 
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 
Programowanie serwisów www 
Programowanie sterowników PLC 
Programowanie urządzeń sterowanych numerycznie 
Programowanie w Javie 
Programowanie w języku C++ 
Programowanie w mechatronice 
Projektowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem PHP, MySQL oraz Framework'a Bootstrap 
Projektowanie aplikacji mobilnych 
Projektowanie CAD - Solid Edge i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - zaawansowany 
Projektowanie CAD – SolidEdge 
Projektowanie Cad-SolidEdge 
Projektowanie Google SketchUP 
Projektowanie i szycie 
Projektowanie i wykonywanie zabudowy meblowej i mebli 
Projektowanie ogrodów 
Projektowanie stron internetowych 
Projektowanie stron internetowych Frontend Developer 
Prowadzenie sklepu internetowego Allegro od podstaw 
Prowadzenie spraw księgowych i rachunkowych 
Przedłużanie i modelowanie paznokci metodą żelową i hybrydową 
Przedłużanie i stylizacja paznokci  
Przedłużanie i zagęszczanie  rzęs 
Przedłużanie paznokci 
Przedłużanie paznokci ACRYGEL 



11 
 

Przedłużanie paznokci ACRYGEL i manicure kombinowany 
Przedłużanie paznokci metodą żelową i akrylową 
Przedłużanie rzęs 
Przedłużanie rzęs metodą 1:1 
Przedłużanie rzęs metodą 1:1 oraz metodą objętościową 2D-8D 
Przedłużanie rzęs metodą objętościową 2D-8D 
Przedłużanie włosów 
Przedsiębiorczość  
Przedsiębiorczość wraz z modułem księgowości firmy 
Przedstawiciel handlowy 
Przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży 
Przedstawiciel handlowy / Techniki sprzedaży 
Przetwarzanie tekstów 
Przygotowanie do pracy w zakresie makijażu i stylizacji 
Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
Przygotowanie do wykonywania prac administracyjno-biurowych 
Przygotowanie do wykonywania zabiegów kosmetycznych twarzy i ciała z elementami wizażu 
Przygotowanie zawodowe do branży drobiarskiej 
Przyjmowanie towaru do magazynu 
Python - poziom podstawowy 
 

R 
Rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera 
Recepcja hotelowa 
Recepcjonista 
Recepcjonista z obsługą kasy fiskalnej i terminalem kart płatniczych 
Recepcjonistka z modułem rejestratorki medycznej 
Rejestrator medyczny 
Rejestrator medyczny + MS Office 
Renowacja mebli 
Rezydent biur podróży 
Rezydent turystyczny 
Rękodzieło 
Rękodzieło 
Rękodzieło artystyczne 
Robotnik budowlany 
Robotnik gospodarczy 
Robotnik pomocniczy obsługi hotelowej 
Robotnik porządkowo-gospodarczy 
Robotnik wykończeniowy 
 

S 
Samodzielna księgowa 
Samodzielny księgowy bilansista 
Sekretarka medyczna 
Serwisant sprzętu komputerowego 
Siostra PCK-a 
Social Media 
Solid Edge 
Solid Works 
Sous vide 
Specjalista cateringu 
Specjalista do spraw e-commerce 
Specjalista ds. kadr i płac 
Specjalista ds. promocji 
Specjalista ds. rachunkowości i księgowości 
Specjalista ds. rachunkowości i podstaw księgowości 
Specjalista ds. Rekrutacji  
Specjalista ds. social media 
Specjalista ds. sprzedaży 
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Specjalista ds. sprzedaży internetowej 
Specjalista ds. transportu i logistyki 
Specjalista ds. wynagrodzeń 
Specjalista ds. zamówień publicznych 
Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi  
Specjalista ds. e-commerce 
Specjalista e-commerce z obsługą biura  
Specjalista HR 
Specjalista w gastronomii 
Spedytor 
Spedytor - spedycja i transport od podstaw 
Sporządzanie i sposoby podawania  posiłków  typu  FAST  FOOD 
Sporządzanie napojów 
Sprzątacz biurowy 
Sprzątanie domowe 
Sprzedawca 
Sprzedawca - fakturzysta z kursem komputerowym ECDL ( moduł B1 podstawy pracy z komputerem) 
Sprzedawca - magazynier  
Sprzedawca - magazynier z obsługą kasy fiskalnej 
Sprzedawca i obsługa kas fiskalnych 
Sprzedawca w sklepie internetowym z obsługą biura 
Sprzedawca w sklepie internetowym z obsługą kasy fiskalnej 
Sprzedawca z elementami florystyki 
Sprzedawca z elementami gospodarki magazynowej 
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i wózków ręcznych 
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera 
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z modułem obsługi urządzeń biurowych 
Sprzedawca z obsługą komputera 
Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej 
Sprzedawca z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych 
Sprzedawca z podstawami obsługi komputera, programami do fakturowania, obsługą kasy fiskalnej 
Sprzedawca, obsługa kasy fiskalnej, podstawy obsługi komputera, podstawy obsługi komputera z wykorzystaniem programów do 
fakturowania 
Sprzedawca; Obsługa kas fiskalnych 
Sprzedawca-kasjer handlowy 
Sprzedaż internetowa z elementami grafiki komputerowej 
Stolarz 
Stylizacja brwi i rzęs 
Stylizacja i przedłużanie rzęs metodami 1:1 oraz 2:1 
Stylizacja paznokci   
Stylizacja paznokci - 5 MINI FORM 
Stylizacja paznokci - 5 MINI FORM i manicure kombinowany 
Stylizacja paznokci - Advance 
Stylizacja paznokci - metoda żelowa, hybrydowa i zdobienia 
Stylizacja paznokci + wizaż 
Stylizacja paznokci I stopnia 
Stylizacja paznokci II stopnia 
Stylizacja paznokci metodą żelową 
Stylizacja paznokci metodą żelową i hybrydową 
Stylizacja paznokci z pielęgnacją dłoni 
Stylizacja paznokci, lifting rzęs, stylizacja rzęs 
Stylizacja rzęs 2D-5D 
Stylizacja rzęs i brwi 
Stylizacja rzęs i paznokci 
Stylizacja zdobienia paznokci 
Sucha zabudowa wnętrz 
Szkolenie komputerowe 
Szkolenie ze stylizacji paznokci 
Szwacz 
Szwaczka maszynowa 
Ścianki działowe 
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Ślusarz 
Ślusarz z elementami frezowania 
 

T 
Tapicer 
Technik Sprzedaży 
Techniki rękodzielnicze 
Techniki sprzedaży 
Technolog robót wykończeniowych 
Technolog CNC 
Technolog prac wykończeniowych w budownictwie - płytkarz 
Technolog robót wykończeniowych 
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie poziom średnio zaawansowany 
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Malarz, Tapeciarz 
Technologie procesu transportowego z uwzględnieniem środków ochrony 
Tempo pracy - korekta paznokci/uzupełnienie 
Tereny zielone; Pielęgnacja i projektowanie ogrodów 
Tester oprogramowania 
Tester oprogramowania cukierniczego 
Trener fitness 
Trener personalny 
Tworzenie aplikacji mobilnych 
Tworzenie modeli 2D i 3 D 
Tworzenie stron internetowych 
 

U 
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 
Urządzenia i systemy energii odnawialnej 
Uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital 
Competence Framework - DIGCOMP) 
 

W 
Warsztaty z fotografii analogowej 
Wizaż 
Wizaż - kurs zawodowy 
Wizaż i manicure 
Wizaż i stylizacja paznokci 
Wizażysta / stylista 
Wizażystka i charakteryzator I i II stopnia 
Wydawanie towaru  z magazynu 
Wykańczanie wnętrz w budownictwie 
Wykonywanie kompozycji florystycznych 
Wykonywanie manicure przy użyciu frezarki oraz stylizacja i zdobnictwo paznokci metodą żelową 
Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC 
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy i ciała z elementami wizażu 
 

Z 
Zagospodarowania terenów zielonych z elementami florystyki 
Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie lotniczym/ drogowym 
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Zasady żywienia zbiorowego 
Zastosowanie komputera w firmie 
Zatrudnienie i płace 
Zdobienie paznokci - technika ONE STROKE 


