
 

Szczegółowy wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez słuchacza po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych 

Symbol i nazwa 
kwalifikacji Katalog wiedzy i umiejętności nabytych podczas zawodowego kursu kwalifikacyjnego 

A.18 Prowadzenie 
sprzedaŜy 

1. Organizowanie sprzedaŜy 
Słuchacz przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów; dokonuje ilościowej i jakościowej 
kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaŜy; przestrzega zasad ustalania cen towarów; oznakowuje towary 
przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaŜy; stosuje metody i formy prezentacji towarów; informuje 
klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedaŜowej; określa formy transportu wewnętrznego 
i magazynowania towarów; przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów 
i przechowywania towarów; obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy; przestrzega zasad 
przygotowania towarów do sprzedaŜy; przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali 
sprzedaŜowej; prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami; stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności 
materialnej; zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieŜą; przeprowadza inwentaryzację 
towarów  
2. SprzedaŜ towarów 
Słuchacz charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaŜy; przestrzega zasad obsługi klienta w róŜnych formach 
sprzedaŜy; stosuje róŜne formy i techniki sprzedaŜy; określa rodzaje zachowań klientów; przestrzega zasad 
prowadzenia rozmowy sprzedaŜowej; udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaŜy; prezentuje ofertę 
handlową; realizuje zamówienia klientów w róŜnych formach sprzedaŜy; dokonuje inkasa naleŜności oraz rozliczeń 
finansowych; zabezpiecza i odprowadza utarg; wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz 
odbiorem towaru; obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy; sporządza dokumenty 
potwierdzające sprzedaŜ towarów; stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT; stosuje przepisy prawa dotyczące 
praw konsumenta; przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. 



A.22 Prowadzenie 
działalności handlowej 

1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych  
Słuchacz korzysta z róŜnych źródeł informacji o rynku; dobiera metody badań i analizy rynku; dokonuje analizy 
rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych; stosuje przepisy prawa dotyczące 
działalności marketingowej; realizuje zadania związane z działalnością reklamową; dobiera i stosuje narzędzia 
promocji odpowiednie do oferty handlowej; podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych 
badań rynku; podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej; opracowuje plan 
marketingowy przedsiębiorstwa. 
2. Zarządzanie działalnością handlową  
Słuchacz korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług; przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe; dobiera formy sprzedaŜy do 
rodzaju działalności handlowej; prowadzi negocjacje handlowe; stosuje przepisy prawa dotyczące działalności 
handlowej; zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaŜy; sporządza kalkulację cen sprzedaŜy; przestrzega procedur 
dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów; przestrzega zasad przechowywania, magazynowania 
oraz transportu wyrobów i towarów; organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów; 
prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową; organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru 
towarów; dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań; nadzoruje procesy składowania oraz 
magazynowania wyrobów i towarów; wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów 
dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaŜy; wykonuje czynności związane z przyjmowaniem 
i rozpatrywaniem reklamacji. 
3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej  
Słuchacz stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej; przestrzega zasad 
funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych; ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych 
i kontach wynikowych; wycenia składniki aktywów i pasywów; określa koszty działalności handlowej oraz 
przychody z działalności handlowej; sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaŜy; rozlicza 
i ewidencjonuje róŜnice inwentaryzacyjne; stosuje metody ustalania wyniku finansowego; oblicza wynagrodzenie 
pracowników zatrudnionych w róŜnych systemach; przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji 
publicznoprawnych; sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami 
i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi; stosuje metody analizy ekonomicznej; interpretuje 
podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej; sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych; 
przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych; sporządza biznesplan 
przedsiębiorstwa. 



A. 35 Planowanie  i 
prowadzenie działalności w 

organizacji 

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków 
Słuchacz stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań; określa zadania przedsiębiorców, 
instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej; rozróŜnia formy organizacyjno-prawne 
działania przedsiębiorców; organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami; stosuje strategie 
marketingowe; prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami 
pienięŜnymi; sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami 
pienięŜnymi; stosuje róŜne metody kalkulacji cen sprzedaŜy, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT; rozróŜnia 
rodzaje zapasów i zasady ich normowania; oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji 
i sprzedaŜy oraz wskaźniki rotacji zapasów; oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie; sporządza ewidencje 
i deklaracje podatkowe; korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności 
gospodarczej i rozliczeń podatkowych. 
2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
 Słuchacz stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno- -rentowych; prowadzi 
dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników; sporządza dokumenty w sprawach 
emerytalno-rentowych pracowników; oblicza wynagrodzenia według róŜnych systemów płac i z tytułu róŜnych 
umów; oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym; sporządza listy 
płac; sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; sporządza deklaracje i zeznania 
podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń; oblicza 
i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń; korzysta z programów komputerowych 
do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.  
3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań 
Słuchacz: rozróŜnia rodzaje i strukturę planów; przestrzega zasad i metod planowania; sporządza biznesplan; oblicza 
i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej; rozróŜnia metody, rodzaje i etapy analizy 
ekonomicznej; przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej 
i sprawozdawczości; sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań; przygotowuje, w róŜnych formach, 
prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych; korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz 
i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki. 



A. 36 Prowadzenie 
rachunkowości 

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 
Słuchacz: sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania; interpretuje zdarzenia 
gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi; przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych; 
klasyfikuje aktywa i pasywa; wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy; identyfikuje 
kategorie wynikowe; przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości; przestrzega 
zasad funkcjonowania kont księgowych; otwiera i zamyka księgi rachunkowe; ewidencjonuje operacje bilansowe 
i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w róŜnych jednostkach; rozlicza koszty działalności 
organizacji; planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych; rozróŜnia i stosuje metody 
kalkulacji kosztów; ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową; poprawia błędy w dowodach 
księgowych i księgach rachunkowych; sporządza zestawienie obrotów i sald; stosuje róŜne formy rozliczeń 
pienięŜnych; stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.  
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji 
Słuchacz: rozróŜnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji; przeprowadza inwentaryzację róŜnymi metodami; ustala 
i interpretuje róŜnice inwentaryzacyjne; rozlicza róŜnice inwentaryzacyjne; sporządza dokumentację przebiegu 
inwentaryzacji. 
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej 
Słuchacz: sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe; identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy 
finansowej; dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej; oblicza wskaźniki analizy finansowej; ocenia 
sytuację majątkową i finansową organizacji. 

E.12 MontaŜ i eksploatacja 
komputerów osobistych 

oraz urządzeń 
peryferyjnych 

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 
Słuchacz  stosuje systemy liczbowe uŜywane w technice komputerowej; wymienia funkcje i przestrzega zasad 
działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera; dobiera urządzenia techniki komputerowej 
do określonych warunków technicznych; montuje komputer osobisty z podzespołów; modernizuje i rekonfiguruje 
komputery osobiste; planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy; instaluje 
i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje; stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem; 
instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń; konfiguruje ustawienia personalne uŜytkownika w systemie 
operacyjnym; stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego; stosuje oprogramowanie 
zabezpieczające; odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych; opracowuje 
wskazania do uŜytkowania systemu operacyjnego; sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych; 
opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego; stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie 
dotyczącym systemów informatycznych; rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego; stosuje 
przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu. 



2. UŜytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 
Słuchacz wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego; wyjaśnia zasadę działania urządzeń 
peryferyjnych komputera osobistego; przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy; stosuje 
prze pisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi; dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne 
urządzeń peryferyjnych komputera osobistego; wykonuje  konserwację urządzeń peryferyjnych komputera 
osobistego; instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego konfiguruje urządzenia peryferyjne 
komputera osobistego. 
3. Naprawa komputera osobistego 
Słuchacz posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego; określa kody błędów uruchamiania 
komputera osobistego; lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego; lokalizuje 
oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji; lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera 
osobistego; sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego; 
dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego; odzyskuje z komputera 
osobistego dane uŜytkownika; tworzy kopie bezpieczeństwa danych; formułuje wskazania dla uŜytkownika 
po wykonaniu naprawy komputera osobistego; sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego. 

E 13 Projektowanie 
lokalnych sieci 

komputerowych 
i administrowanie sieciami 

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 
Słuchacz rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych; rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania 
strukturalnego; rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej; rozpoznaje urządzenia 
sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu; określa funkcje komputerowego systemu sieciowego; 
wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej; dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia 
i oprogramowanie sieciowe; sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej; dobiera medium do budowy 
lokalnej sieci komputerowej; dobiera przyrządy i urządzenia do montaŜu okablowania strukturalnego; montuje 
okablowanie sieciowe; wykonuje pomiary okablowania strukturalnego; opisuje i analizuje klasy adresów IP; 
projektuje strukturę adresów IP w sieci; wykonuje pomiary i testy sieci logicznej; opracowuje dokumentację 
powykonawczą lokalnej sieci komputerowej. 
2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych 
Słuchacz modernizuje i rekonfiguruje serwery; konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych; konfiguruje 
sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych; konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora 
sieciowa (ang. firewall); konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej; 
konfiguruje urządzenia telefonii internetowej; dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne; tworzy sieci wirtualne za 
pomocą połączeń internetowych; monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych. 
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 



Słuchacz instaluje sieciowe systemy operacyjne; konfiguruje interfejsy sieciowe; udostępnia zasoby lokalnej sieci 
komputerowej; charakteryzuje usługi serwerowe; określa funkcje profili uŜytkowników i zasady grup uŜytkowników; 
zarządza kontami uŜytkowników i grup uŜytkowników systemu operacyjnego lub komputera; konfiguruje usługi 
katalogowe lokalnej sieci komputerowej; zarządza centralnie stacjami roboczymi; rozpoznaje protokoły aplikacyjne; 
monitoruje działania uŜytkowników lokalnej sieci komputerowej; modernizuje lokalną sieć komputerową; 
przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych; wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci 
komputerowej; konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, 
zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall); podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu; 
konfiguruje usługi serwerów internetowych; określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci 
komputerowej; lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych; zabezpiecza komputery 
przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych. 

E. 14 Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz 

danych oraz 
administrowanie bazami 

1. Tworzenie stron internetowych 
Słuchacz posługuje się hipertekstowymi językami znaczników; tworzy strony internetowe za pomocą 
hipertekstowych języków znaczników; tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS); wykorzystuje kaskadowe arkusze 
stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej; rozpoznaje funkcje edytorów spełniających załoŜenia 
WYSIWYG; tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających załoŜenia WYSIWYG; projektuje 
strukturę witryny internetowej; wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami; stosuje reguły walidacji stron 
internetowych; testuje i publikuje witryny internetowe; stosuje róŜne modele barw; przestrzega zasad cyfrowego 
zapisu obrazu; wykonuje projekt graficzny witryny internetowej; tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy 
stron internetowych; zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne; przetwarza 
i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie; przestrzega zasad komputerowego 
przetwarzania obrazu i dźwięku. 
2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych 
Słuchacz korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań; posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi 
baz danych; projektuje i tworzy relacyjne bazy danych; importuje dane do bazy danych; tworzy formularze, zapytania 
i raporty do przetwarzania danych;  instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych; modyfikuje 
i rozbudowuje struktury baz danych; dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych; zarządza bazą 
danych i jej bezpieczeństwem; określa uprawnienia poszczególnych uŜytkowników i zabezpieczenia dla nich; 
udostępnia zasoby bazy danych w sieci; zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem; kontroluje 
spójność baz danych; dokonuje naprawy baz danych. 
3. Tworzenie aplikacji internetowych 
Słuchacz  korzysta z wbudowanych typów danych; tworzy własne typy danych; przestrzega zasad programowania; 



stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania; tworzy własne funkcje, 
procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania; wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, 
kompilator i debugger; kompiluje i uruchamia kody źródłowe; wykorzystuje języki programowania do tworzenia 
aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera; stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy 
tworzeniu aplikacji internetowych; wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji; pobiera dane aplikacji 
i przechowuje je w bazach danych; testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy; dokumentuje tworzoną 
aplikację; zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie; zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji. 

A.30 Organizacja i 
monitorowanie przepływu 

zasobów i informacji 
w procesach produkcji, 

dystrybucji i 
magazynowania 

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji  
Słuchacz dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego; dobiera urządzenia 
techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego; dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów 
powstałych w procesie produkcji; dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji; organizuje 
przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania; nadzoruje i monitoruje przepływ 
zasobów i informacji; sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych. 
2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych 
Słuchacz dobiera system zamawiania towarów w zaleŜności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta; 
przestrzega zasad zarządzania zapasami; dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności 
magazynowych; dobiera parametry przechowywania materiałów; optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni 
magazynowej; organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania; dobiera 
opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu; stosuje magazynowe systemy 
informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów; nadzoruje przebieg procesów magazynowych; 
ustala ceny usług magazynowych; sporządza dokumentację magazynową. 
3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji 
Słuchacz planuje etapy dystrybucji; dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu; wybiera 
kontrahentów według przyjętych kryteriów; organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu 
dystrybucji; stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji; stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji 
towarów; analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych; nadzoruje proces dystrybucji 
produktów; sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim 
i języku obcym; ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji. 



A.31 Zarządzanie 
środkami technicznymi 

podczas realizacji 
procesów transportowych 

1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych 
Słuchacz stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego; dobiera technologie procesów 
transportowych do warunków zlecenia; sporządza plan z przebiegu procesu transportowego; opracowuje 
harmonogramy wykonania procesu transportowego; stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz 
pracy środków transportu; stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych; ocenia 
jakość oraz efektywność procesów transportowych; sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku 
obcym; ustala cenę usługi transportowej. 
2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych  
Słuchacz  stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych; 
określa zadania transportowe; dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie 
międzygałęziowym; dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych; ocenia zgodność 
eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami; sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych 
w języku polskim i języku obcym; ustala ceny uŜytkowania środków technicznych. 

A.32 Organizacja i 
monitorowanie przepływu 

zasobów i informacji w 
jednostkach 

organizacyjnych 

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych 
Słuchacz  rozróŜnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych; organizuje przepływ zasobów i informacji 
pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych; 
organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki; przetwarza pozyskane informacje 
na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej; przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach 
jednostki gospodarczej; sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim 
i języku obcym. 
2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych 
Słuchacz organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej; rozróŜnia rodzaje i systemy 
transportu miejskiego; oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną 
i cieplną na podstawie określonych parametrów; przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych; 
przestrzega zasad gospodarowania odpadami; ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej 
w jednostce administracyjnej; prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce 
administracyjnej. 

T.11 Planowanie i 
realizacja usług w recepcji 

1. Rezerwacja usług hotelarskich 
Słuchacz rozróŜnia zadania oraz wyposaŜenie recepcji hotelowej; dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami 
gości; stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich; przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych 
i grup; rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych; sporządza dokumentację związaną 
z rezerwacją usług hotelarskich; przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek 



organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie. 
2. Obsługa gości przyjeŜdŜających i wyjeŜdŜających 
Słuchacz przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji; rozpoznaje oczekiwania gości związane 
z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in 
i check-out; udziela informacji turystycznej; oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi 
hotelarskie; przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu; 
rozróŜnia formy płatności stosowane w sprzedaŜy usług hotelarskich; przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu 
gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu 
gości. 

T.12 Obsługa gości w 
obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie 

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 
Słuchacz rozróŜnia stanowiska pracy w dziale słuŜby pięter; rozróŜnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz 
ich wyposaŜenie; rozróŜnia rodzaje prac porządkowych; dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, 
odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych; obsługuje urządzenia 
i sprzęt do utrzymywania czystości; stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne; przygotowuje jednostki mieszkalne 
do przyjęcia gości; utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu; przestrzega zasad 
odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposaŜenia obiektu i mienia gości; przestrzega procedur postępowania 
z rzeczami pozostawionymi przez gości. 
2. Przygotowywanie i podawanie śniadań 
Słuchacz przestrzega zasad przechowywania Ŝywności; przestrzega zasad sporządzania jadłospisów; rozróŜnia 
rodzaje śniadań hotelowych; rozróŜnia metody i techniki przygotowania śniadań; dobiera surowce do sporządzania 
potraw i napojów; uŜytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów; 
przygotowuje potrawy i napoje; rozróŜnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań; dobiera formy podawania 
śniadań do potrzeb gości i moŜliwości obiektu; rozróŜnia bieliznę i zastawę stołową; stosuje techniki nakrywania 
stołu; dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań; przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości; 
stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw. 
3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  
Słuchacz klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; przestrzega zasad i rozróŜnia formy przyjmowania i realizacji 
zamówień dotyczących usług dodatkowych; przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług 
dodatkowych; organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem; sporządza dokumentację dotyczącą 
przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych. 



R.21 Projektowanie, 
urządzanie i pielęgnacja 

roślinnych obiektów 
architektury krajobrazów 

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu  
Słuchacz określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu; określa zastosowanie podstawowych grup 
roślin w obiektach architektury krajobrazu; dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją 
roślin ozdobnych; wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych; dobiera 
technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych; ocenia stan roślin przeznaczonych 
do urządzania obiektów architektury krajobrazu; przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie 
ze specyfikacją; przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia; przygotowuje materiały 
do wykonywania dekoracji roślinnych. 
2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  
Słuchacz: charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu; przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej; 
przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych; wykorzystuje zasady kompozycji 
w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu; opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne 
obiektów roślinnych; projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości 
dekoracyjnych; planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie; opracowuje graficznie projekty koncepcyjne 
i techniczne obiektów roślinnych; planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin; dobiera metody sadzenia 
roślin ozdobnych; posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym; przygotowuje glebę do sadzenia 
roślin ozdobnych; wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin; wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin; dobiera 
metody nawadniania roślin; rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów 
roślinnych; projektuje i wykonuje dekoracje roślinne. 

R.22 Organizacja prac 
związanych z budową oraz 

konserwacją obiektów 
małej architektury 

krajobrazu 

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu  
Słuchacz określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych 
i niezurbanizowanych; dobiera elementy wyposaŜenia do róŜnych obiektów architektury krajobrazu; wykonuje 
inwentaryzację wyposaŜenia terenów zieleni; dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej 
architektury ogrodowej; wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu; 
wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych; opracowuje graficznie projekty 
koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu; dobiera materiały budowlane do wykonania małych form 
architektury krajobrazu. 
2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu 
Słuchacz korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury; 
planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych; wykonuje roboty ziemne związane 
z budową małych form architektonicznych; dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu; 
posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych; wykonuje czynności związane z budową 



obiektów architektury krajobrazu; wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury 
krajobrazu; planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu; rozlicza 
koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu. 

A. 28 Organizacja i 
nadzorowanie transportu 

1. Planowanie realizacji procesów transportowych 
Słuchacz określa zadania transportowe; rozróŜnia rodzaje usług transportowych; opracowuje plan realizacji usługi 
transportowej; dobiera środki techniczne i środki transportu do realizacji usług transportowych; stosuje przepisy 
prawa dotyczące przewozu ładunków; wyznacza parametry realizacji usług transportowych; wyznacza zakres 
i sposoby realizacji usług transportowych. 
2. Przygotowywanie ładunków do transportu 
Słuchacz rozróŜnia rodzaje ładunków transportowych; rozróŜnia rodzaje jednostek ładunkowych; formuje jednostki 
ładunkowe; dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta; przestrzega zasad oznaczeń 
ładunku i środków transportu; dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych; opracowuje 
harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres; dobiera sposób zabezpieczania ładunku; stosuje 
przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie. 
 3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych 
Słuchacz dobiera środki techniczne do realizacji procesów transportowych; stosuje przepisy prawa dotyczące 
technicznych środków realizacji procesów transportowych; ocenia zgodność eksploatacji środków transportu 
z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa; prowadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim 
i języku obcym. 
4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej  
Słuchacz  stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowej i spedycyjnej; stosuje przepisy prawa 
dotyczące przewozów; określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora; stosuje przepisy prawa 
dotyczące procedur celnych; wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku; przestrzega procedur dotyczących 
przyjęcia i przekazania towaru; sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku obcym. 
5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych 
Słuchacz  stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie; nadzoruje przebieg procesu transportowego 
wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków; nadzoruje pracę kierowców 
i załóg pojazdów zgodnie z przepisami; stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych; ocenia 
zgodność realizacji procesów transportowych z procedurami jakości w transporcie i spedycji. 



A. 29 Obsługa klientów i 
kontrahentów 

1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji 
Słuchacz analizuje oferty kontrahentów sporządzone w języku polskim i języku obcym; przygotowuje ofertę usług 
spedycyjnych w języku polskim i języku obcym; sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku 
obcym; przestrzega procedur dotyczących zakupu towarów i usług; dobiera formułę Incoterms do warunków 
wykonania zlecenia; dobiera metody negocjacji do rodzaju usługi lub wymagań kontrahenta; dobiera instrumenty 
marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta; wybiera dostawców i podwykonawców; dobiera sposób 
i zakres obsługi do potrzeb klienta; sporządza umowy o świadczenie usług w języku polskim i języku obcym; 
przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji. 
2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych 
Słuchacz stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji rozliczeniowej; analizuje koszty spedycyjno-transportowe; 
ustala ceny i taryfikatory usług spedycyjnych; róŜnicuje ceny usług spedycyjnych; stosuje przepisy prawa 
podatkowego; przestrzega zasad opłacania naleŜności przewozowych; analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do 
oceny efektywności usług spedycyjnych. 

T.6 Sporządzanie potraw 
i napojów 

1. Przechowywanie Ŝywności 
Suchacz ocenia Ŝywność pod względem towaroznawczym; klasyfikuje Ŝywność w zaleŜności od trwałości, 
pochodzenia, wartości odŜywczej i przydatności kulinarnej; przestrzega zasad oceny jakościowej Ŝywności; dobiera 
warunki do przechowywania Ŝywności; rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej Ŝywności; rozróŜnia 
systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności; dobiera metody utrwalania Ŝywności; rozróŜnia 
urządzenia stanowiące wyposaŜenie pomieszczeń magazynowych; uŜytkuje urządzenia do przechowywania 
Ŝywności. 
2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 
Słuchacz określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego; rozróŜnia 
i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności; stosuje receptury gastronomiczne; 
rozróŜnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów; dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów; 
sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje; przestrzega zasad racjonalnej gospodarki Ŝywnością; rozpoznaje 
zmiany zachodzące w Ŝywności podczas sporządzania potraw i napojów; rozróŜnia sprzęt i urządzenia 
do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; uŜytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw 
i napojów; ocenia organoleptycznie Ŝywność; dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów; porcjuje, 
dekoruje i wydaje potrawy i napoje; monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje 
działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej 
Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and 
Critical Control Point). 



T.15 Organizacja Ŝywienia 
i usług 

1. Planowanie i ocena Ŝywienia 
Słuchacz klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła; wyjaśnia wpływ składników pokarmowych 
na funkcjonowanie organizmu człowieka; charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie 
człowieka; przestrzega norm i przestrzega zasad planowania Ŝywienia; planuje posiłki oraz układa jadłospisy; 
przestrzega zasad zamienności produktów; oblicza wartość energetyczną i odŜywczą potraw; stosuje metody oceny 
sposobów Ŝywienia; ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego Ŝywienia; 
korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny Ŝywienia; rozróŜnia 
alternatywne sposoby Ŝywienia; rozróŜnia zagroŜenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego Ŝywienia; określa rolę 
instytucji zajmujących się problematyką Ŝywienia. 
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej  
Słuchacz przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów; planuje produkcję potraw i napojów; kontroluje 
procesy produkcji potraw i napojów; ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;  rozróŜnia rodzaje kart menu; 
opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odŜywczej potraw; oblicza zapotrzebowanie 
na surowce i półprodukty; sporządza kalkulację cen potraw i napojów; opracowuje receptury gastronomiczne; 
korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej. 
3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 
Słuchacz klasyfikuje usługi gastronomiczne; przygotowuje oferty usług gastronomicznych; klasyfikuje usługi 
gastronomiczne; przygotowuje oferty usług gastronomicznych; planuje działania związane z promocją usług 
gastronomicznych; kalkuluje koszty usług gastronomicznych; prowadzi sprzedaŜ usług gastronomicznych; planuje 
usługi gastronomiczne; dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych; przygotowuje miejsca 
wykonania usług gastronomicznych; dobiera zastawę i bieliznę stołową; dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania 
usług gastronomicznych; uŜytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych; wykonuje czynności 
porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych; korzysta 
ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług gastronomicznych. 

 


