
EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE  

(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 

--- --- --- 

SPL.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 

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

SPL.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 

 (dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021  
- szkoła ponadpodstawowa) 

Zawód 
Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2022 Styczeń 2023 Czerwiec 2023 Styczeń 2024 Czerwiec 2024 

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 

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

SPL.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 



(dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022 
- szkoła ponadpodstawowa) 

Zawód 
Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2023 Styczeń 2024 Czerwiec 2024 Styczeń 2025 Czerwiec 2025 

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 
rachunkowości 

431103 

EKA.05 
Prowadzenie 

spraw 
kadrowo-

płacowych i 
gospodarki 
finansowej 
jednostek 

organizacyjnych 

--- --- --- 
EKA.07 

Prowadzenie 
rachunkowości 

Technik 
handlowiec 

522305 

--- --- 
HAN.01 

Prowadzenie 
sprzedaży 

--- 

HAN.02 
Prowadzenie 

działań 
handlowych 

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 

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

SPL.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 

 
 

(dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023 
- szkoła ponadpodstawowa) 

Zawód 
Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2024 Styczeń 2025 Czerwiec 2025 Styczeń 2026 Czerwiec 2026 

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 
programista 

351406 
--- --- 

INF.03 
Tworzenie i 

administrowanie 
stronami i 

aplikacjami 
internetowymi 

oraz bazami 
danych 

--- 

INF.04 
Projektowanie, 
programowanie 

i testowanie 
aplikacji 

 


