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TECHNIKUM technik 
ekonomista

technik
handlowiec

technik 
organizacji 
turystyki

technik 
hotelarstwa

technik 
spedytor

technik 
rachunkowości5-letnie



technik rachunkowości
Nauczysz się:

▪ jak prowadzić rachunkowość w różnych podmiotach

▪ jak naliczać i rozliczać wynagrodzenia i daniny

publiczne

▪ jak sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z ZUS

▪ jak sporządzić i analizować sprawozdania finansowe

▪ jak posługiwać się oprogramowaniem do zarządzania

podmiotami



technik spedytor

Kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe

EKA.05 
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych

EKA.07 
Prowadzenie rachunkowości

Praktyki zawodowe
8 tygodni
- banki
- ZUS
- przedsiębiorstwa
- urząd skarbowy
- urzędy gminy i miasta
- starostwo powiatowe

kadry i płace

elementy zarządzania

podatki i inne rozliczenia

podstawy ekonomii

zasady rachunkowości

Przykładowe przedmioty

technik rachunkowości



technik ekonomista
Nauczysz się:

▪ zasad funkcjonowania przedsiębiorstw

▪ wypełniania dokumentów związanych

z działalnością gospodarczą

▪ sporządzania list płac, deklaracji itp.

▪ tworzenia biznesplanu

▪ posługiwania się miarami statystycznymi 

▪ stosowania strategii marketingowych



technik spedytor

Z nami nauczysz się:

▪ planować i organizować pracę związaną z przewozem

ładunków

▪ prowadzić dokumentację związaną z realizacją

zadań transportowych

▪ prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń

z klientami i kontrahentami

▪ monitorować przebieg procesu transportowego

Kwalifikacje zawodowe
EKA.04 
Prowadzenie dokumentacji w jednostce
organizacyjnej

EKA.05 
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych

Praktyki zawodowe
8 tygodni
- banki
- ZUS
- przedsiębiorstwa
- urząd skarbowy
- urzędy gminy i miasta
- starostwo powiatowe

statystyka

elementy prawa

funkcjonowanie przedsiębiorstwa

podstawy ekonomii

organizacja pracy biurowej

technik ekonomista

Przykładowe przedmioty



technik handlowiec
Nauczysz się:

▪ organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw

oraz przygotowania towarów do sprzedaży

▪ wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz

realizacją transakcji kupna i sprzedaży

▪ prowadzić działania marketingowe i reklamowe

▪ organizować i prowadzić działalność handlową

▪ zarządzać działalnością handlową

przedsiębiorstwa



technik spedytor

Z nami nauczysz się:

▪ planować i organizować pracę związaną z przewozem

ładunków

▪ prowadzić dokumentację związaną z realizacją

zadań transportowych

▪ prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń

z klientami i kontrahentami

▪ monitorować przebieg procesu transportowego

Kwalifikacje zawodowe
HAN.01 
Prowadzenie sprzedaży

HAN.02
Prowadzenie działań handlowych

Praktyki zawodowe
8 tygodni
- obiekty handlowe

towar jako przedmiot handlu

organizacja i techniki sprzedaży

przedsiębiorca w handlu

obsługa klienta

marketing w działalności handlowej

technik handlowiec

Przykładowe przedmioty



technik spedytor

Nauczysz się:

▪ planować i organizować pracę związaną z przewozem

ładunków

▪ prowadzić dokumentację związaną z realizacją

zadań transportowych

▪ prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń

z klientami i kontrahentami

▪ monitorować przebieg procesu transportowego



technik spedytor

Z nami nauczysz się:

▪ planować i organizować pracę związaną z przewozem

ładunków

▪ prowadzić dokumentację związaną z realizacją

zadań transportowych

▪ prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń

z klientami i kontrahentami

▪ monitorować przebieg procesu transportowego

technik spedytor

Kwalifikacje zawodowe

SPL.05
Organizacja transportu
oraz obsługa klientów i kontrahentów

Praktyki zawodowe

8 tygodni
- przedsiębiorstwa
transportowo - spedycyjne

przewóz ładunków

podstawy prawa transportowego

BHP w przedsiębiorstwie handlowo - spedycyjnym

język obcy zawodowy

podstawy transportu i spedycji

Przykładowe przedmioty



technik organizacji 

turystyki
Nauczysz się:

▪ sporządzać programy konferencji, targów itp.

▪ opracowywać materiały promocyjne, informatory

i katalogi usług turystycznych

▪ współpracy z uczestnikami rynku turystycznego

▪ rozliczać imprezy i usługi turystyczne

▪ obsługiwać klientów korzystających z usług

turystycznych



technik spedytor

Z nami nauczysz się:

▪ planować i organizować pracę związaną z przewozem

ładunków

▪ prowadzić dokumentację związaną z realizacją

zadań transportowych

▪ prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń

z klientami i kontrahentami

▪ monitorować przebieg procesu transportowego

Kwalifikacje zawodowe
HGT.07 
Przygotowanie imprez i usług
turystycznych

HGT.08 
Obsługa klienta oraz rozliczanie
imprez  turystycznych

Praktyki zawodowe

8 tygodni
- biura podróży
- obiekty hotelowe

podstawy turystyki

geografia turystyczna

marketing usług turystycznych

obsługa ruchu turystycznego

technik organizacji 

turystyki
Przykładowe przedmioty



technik hotelarstwa

Nauczysz się:

▪ profesjonalnie obsłużyć gościa hotelowego

▪ fantazyjnie zastawić stół

▪ rzeźbić w owocach i warzywach – carving

▪ przygotować jednostkę mieszkalną dla gościa

hotelowego VIP-a 

▪ jak planować, organizować i prowadzić

działalność hotelarską



technik spedytor

Z nami nauczysz się:

▪ planować i organizować pracę związaną z przewozem

ładunków

▪ prowadzić dokumentację związaną z realizacją

zadań transportowych

▪ prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń

z klientami i kontrahentami

▪ monitorować przebieg procesu transportowego

Kwalifikacje zawodowe

HGT.03
Obsługa gości w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie

HGT.06
Realizacja usług w recepcji

Praktyki zawodowe

8 tygodni
- obiekty hotelowe

działalność recepcji

organizacja pracy w hotelarstwie

żywienie w zakładzie hotelarskim

obsługa konsumenta

techniki pracy w hotelarstwie

technik hotelarstwa
Przykładowe przedmioty



Szkolenia

CKZ

Nowoczesność

MKZ II

PROJEKTY



CENTRUM 

KOMPETENCJI 

ZAWODOWYCH



CKZ
Darmowe kursy, szkolenia, 

staże u pracodawców

kurs prawa jazdy kat. B 

profesjonalny sekretariat

zakładanie własnej firmy – podstawy z zakresu prawa pracy i zarządzania kadrami

staże u pracodawców z możliwością uzyskania stypendium 

zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji

wizyty zawodoznawcze



MODERNIZACJA 

KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO

W MAŁOPOLSCE II



MKZ II
Zajęcia online z turystyki

i j. ang. zawodowego  

Zajęcia prowadzone przez wykładowców
- Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
- Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie



SUKCESY SZKOŁY

Złota Szkoła 2020

Ranking Techników wg Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Złota Szkoła 2018

Złota Szkoła 2019

Złota Szkoła 2017

6 miejsce w Małopolsce
26 miejsce w Polsce



SUKCESY NAUKOWE



Laureatka VI

Olimpiady Wiedzy

o Turystyce

SUKCESY NAUKOWE



Mistrzostwo Polski 

w unihokeju

SUKCESY SPORTOWE



SPORT

unihokej

koszykówka

siatkówka

piłka ręczna



Wycieczki

szkolne



Wolontariat

SKW

„Caritas”



Wydarzenia szkolne
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