
EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE  

(dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017) 

Zawód 
Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2018 Styczeń 2019 Czerwiec 2019 Styczeń 2020 

Technik informatyk 
351203 

E.12 Montaż i 
eksploatacja 
komputerów 

osobistych oraz 
urządzeń 

peryferyjnych 

--- 

E.13 Projektowanie 
lokalnych sieci 

komputerowych i 
administrowanie 

sieciami 

E.14 Tworzenie 
aplikacji 

internetowych i baz 
danych oraz 

administrowanie 
bazami 

Technik 
ekonomista 

331403 
--- --- 

A.35 Planowanie i 
prowadzenie 
działalności w 

organizacji 

A. 36 Prowadzenie 
rachunkowości 

Technik logistyk 
333107 

A.30 Organizacja i 
monitorowanie 

przepływu zasobów i 
informacji w 

procesach produkcji, 
dystrybucji i 

magazynowania 

--- 

A.31 Zarządzanie 
środkami 

technicznymi 
podczas realizacji 

procesów 
transportowych 

A.32 Organizacja i 
monitorowanie 

przepływu zasobów i 
informacji w 
jednostkach 

organizacyjnych 

 

 

(dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018) 

Zawód 
Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2019 Styczeń 2020 Czerwiec 2020 Styczeń 2021 

Technik informatyk 
351203 

--- --- 

EE.08 Montaż i 
eksploatacja 

systemów 
komputerowych, 

urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

EE.09 Programowanie 
tworzenie i 

administrowanie 
stronami 

internetowymi i 
bazami danych 

Technik 
ekonomista 

331403 
--- --- 

AU.35 Planowanie i 
prowadzenie 
działalności w 

organizacji 

AU. 36 Prowadzenie 
rachunkowości 

Technik logistyk 
333107 

--- --- 

 
AU.22 Obsługa 

magazynów 
 

AU.32 Organizacja 
transportu 

Technik organizacji 
reklamy 
333906 

--- 

AU.29 Sprzedaż 
produktów i 

usług 
reklamowych 

--- 

AU.30 Organizacja i 
prowadzenie 

kampanii 
reklamowych 

 

  



(dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019) 

Zawód 
Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2020 Styczeń 2021 Czerwiec 2021 Styczeń 2022 

Technik informatyk 
351203 

--- --- 

EE.08 Montaż i 
eksploatacja 

systemów 
komputerowych, 

urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

EE.09 Programowanie 
tworzenie i 

administrowanie 
stronami 

internetowymi i 
bazami danych 

Technik 
ekonomista 

331403 
--- --- 

AU.35 Planowanie i 
prowadzenie 
działalności w 

organizacji 

AU. 36 Prowadzenie 
rachunkowości 

Technik logistyk 
333107 

--- --- 

 
AU.22 Obsługa 

magazynów 
 

AU.32 Organizacja 
transportu 

Technik spedytor 
333108 

--- --- --- 

AU.31 Organizacja 
transportu oraz 

obsługa klientów i 
kontrahentów 

Technik organizacji 
reklamy 
333906 

--- 

AU.29 Sprzedaż 
produktów i 

usług 
reklamowych 

--- 

AU.30 Organizacja i 
prowadzenie 

kampanii 
reklamowych 

(dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020  

- szkoła ponadgimnazjalna) 

Zawód 
Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2021 Styczeń 2022 Czerwiec 2022 Styczeń 2023 

Technik informatyk 
351203 

--- --- 

INF.02 Administracja 
i eksploatacja 

systemów 
komputerowych, 

urządzeń 
peryferyjnych i 
lokalnych sieci 

komputerowych 

INF.03 Tworzenie i 
administrowanie 

stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz 

bazami danych 

Technik 
ekonomista 

331403 
--- --- 

EKA.04 Prowadzenie 
dokumentacji w 

jednostce 
organizacyjnej 

EKA.05 Prowadzenie 
spraw kadrowo-

płacowych i 
gospodarki 

finansowej jednostek 
organizacyjnych 

Technik logistyk 
333107 

--- --- 
SPL.01 Obsługa 

magazynów 
SPL.04 Organizacja 

transportu 

Technik spedytor 
333108 

--- --- --- 

SPI.05 Organizacja 
transportu oraz 

obsługa klientów i 
kontrahentów 

Technik reklamy 
333907 

--- --- 

PGF.07 
Wykonywanie 

przekazu 
reklamowego 

PGF.08 Zarządzanie 
kampanią reklamową 

Technik 
programista 

351406 
--- --- 

INF.03 Tworzenie i 
administrowanie 

stronami i 
aplikacjami 

internetowymi oraz 
bazami danych 

INF.04 
Projektowanie, 

programowanie i 
testowanie aplikacji 

 



 

 

(dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020  

- szkoła ponadpodstawowa) 

Zawód 
Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2021 Styczeń 2022 Czerwiec 2022 Styczeń 2023 Czerwiec 2023 

Technik 
informatyk 

351203 
--- --- 

INF.02 
Administracja i 

eksploatacja 
systemów 

komputerowych, 
urządzeń 

peryferyjnych i 
lokalnych sieci 

komputerowych 

--- 

INF.03 
Tworzenie i 

administrowanie 
stronami i 

aplikacjami 
internetowymi 

oraz bazami 
danych 

Technik 
ekonomista 

331403 
---- --- 

EKA.04 
Prowadzenie 

dokumentacji w 
jednostce 

organizacyjnej 

--- 

EKA.05 
Prowadzenie 

spraw kadrowo-
płacowych i 
gospodarki 
finansowej 
jednostek 

organizacyjnych 

Technik logistyk 
333107 

---- --- 
SPL.01 Obsługa 

magazynów 
--- 

SPL.04 
Organizacja 
transportu 

Technik reklamy 
333907 

---- --- 

PGF.07 
Wykonywanie 

przekazu 
reklamowego 

--- 

PGF.08 
Zarządzanie 
kampanią 

reklamową 

Technik spedytor 
333108 

--- --- --- --- 

SPI.05 
Organizacja 

transportu oraz 
obsługa 

klientów i 
kontrahentów 

Technik 
programista 

351406 
--- --- 

INF.03 
Tworzenie i 

administrowanie 
stronami i 

aplikacjami 
internetowymi 

oraz bazami 
danych 

--- 

INF.04 
Projektowanie, 
programowanie 

i testowanie 
aplikacji 

 


