
1 
 

 

Harmonogram  egzaminów zawodowych  potwierdzających  kwalifikacje  w  zawodzie  

- podstawa programowa 2012 – styczeń 2019 

 

10  stycznia 2019, (czwartek, etap teoretyczny) 

Komisje Zespołu Nadzorującego    (ZN) 

(wszystkie egzaminy odbywają się w formie elektronicznej) 

 

zmiana I,  egzamin godz. 8:00, aula (sala nr 202), zbiórka godz. 7:30, 

 (egzamin elektroniczny  - komputer) 

Fototechnik, 343104 

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu -  1 osoba. 

Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN)- Aleksandra Zimończyk 

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 202 (1 osoba)  operator systemu:  U. Sieradzka – Zwolińska 

Technik obsługi turystycznej,  422103  

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych  - 1 osoba 

Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN) - Andrzej Łojkowski 

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 204 (1 osoba)  operator systemu:  Tomasz Goździk 

 

Dyżur w czasie trwania  egzaminu (obok sal 202, 204):  Beata Świerkocka 

 

zmiana II,  egzamin godz. 10:00, zbiórka godz. 9:30, 

(egzamin elektroniczny  - komputer) 

 

Technik ekonomista, 331403 

A.36 Prowadzenie rachunkowości – 32 osoby 

Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN) – Joanna Ligas  

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 201 (16 osób)  operator systemu:  Edyta Adamczyk-Antulis 

Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN) – Agnieszka Szkołda  

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 205 (16 osób)  operator systemu:  Irena Sozańska 

Technik obsługi turystycznej,  422103  

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – 28 osób 

Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN) - Aleksandra Zimończyk 

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 202 (14 osób)  operator systemu:  U. Sieradzka – Zwolińska 

Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN) - Andrzej Łojkowski 

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 204 (14 osób)  operator systemu:  Tomasz Goździk 

Dyżur w czasie trwania  egzaminu (obok sal II piętro):  Aneta Antosiak, Ewa Barczyk 

https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=A&kod9=36
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zmiana III,  egzamin  godz. 12:00, zbiórka godz. 11:30, 

(egzamin elektroniczny  - komputer) 

 

 

Technik hotelarstwa, 422402  

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – 16 osób 

Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN) – Agnieszka Szkołda  

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 201 (16 osób)  operator systemu:  Irena Sozańska 

 

Fototechnik, 343104  

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych – 14 osób 

Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN) – Joanna Ligas  

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 202 (14 osób)  operator systemu:  Edyta Adamczyk-Antulis 

 

Technik  eksploatacji portów i terminali,   333106 

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów 
i ładunków w portach i terminalach – 15 osób 
Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN) - Aleksandra Zimończyk 

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 204 (15 osób)  operator systemu:  U. Sieradzka – Zwolińska 

 
Dyżur w czasie trwania  egzaminu (obok sal II piętro):    Artur Baron, Aleksandra Bober 

 

 

zmiana IV,  egzamin  godz. 14:00, zbiórka godz. 13:30, 

(egzamin elektroniczny  - komputer) 

 

Technik logistyk, 333107   

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – 

32 osoby. 

Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN) – Joanna Ligas  

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 201 (16 osób)  operator systemu:  Edyta Adamczyk-Antulis 

Komisja: 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego   (PZN) – Agnieszka Szkołda  

Członek Zespołu Nadzorującego  (ZN) - ……………… 

s. 205 (16 osób)  operator systemu:  Irena Sozańska 

 

Dyżur w czasie trwania  egzaminu (obok sal II piętro):     Natalia Dąbrowska 

 

 

https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=T&kod9=12
https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=A&kod9=25
https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=A&kod9=32
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ETAP PRAKTYCZNY 

Terminy i czas trwania  egzaminu różnią się w zależności od kwalifikacji! 

Zespół Nadzorujący Część  Praktyczną  (ZNCP) 

 

09  stycznia  2019  (środa),  egzaminy typu „d” (dokumentacja) 

egzamin  godz. 9:00, zbiórka godz. 8:30, zmiana I. 

 

Technik logistyk, 333107   

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych – 4 osoby   

 sala 1, 120 min. 

Przewodniczący  ZNCP – Alina Krautwurst (przedmioty fototechniczne) 

Członek  ZNCP (osoba zatrudniona w innej szkole) -  ……… 

 

Technik  eksploatacji portów i terminali,   333106 

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach – 1 osoba, sala 305, 180 min 

Przewodniczący  ZNCP –  Damian Staniec (przedmioty fototechniczne) 

Członek  ZNCP (osoba zatrudniona w innej szkole) -  …………… 

 

Technik  hotelarstwa  422402,  

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji - 4 osoby,  sala 304, 150 min.,  

Przewodniczący  ZNCP –  Maciej Janus (n-l przedmiotów logistycznych) 

Członek  ZNCP (osoba zatrudniona w innej szkole) -  …………… 

 

Technik obsługi turystycznej  422103 – sala 304 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych – 4 osoby, sala 303, 150 min 

Przewodniczący  ZNCP – Grażyna Twarogowska  (n-l przedmiotów ekonomicznych) 

Członek  ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) -  ……………….. 

 

Dyżur w  czasie  trwania  I  zmiany  egzaminu   (obok sal  303, 304, 305):     Katarzyna Szczurek 

Dyżur w  czasie  trwania  I  zmiany  egzaminu   (obok auli):    Dariusz Tetla     

 

 

 

 

  

 

 

https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=T&kod9=11
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09  stycznia  2019  (środa),  egzaminy typu  „d”  (dokumentacja) 

egzamin  godz. 13:00, zbiórka godz. 12:30, II zmiana. 

 

Technik logistyk, 333107,  

 A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – 

33  osoby,  120 min., sala nr 1 (aula) 

Komisja: 

Przewodniczący  ZNCP -  Joanna Krupa (przedmioty ekonomiczne) 

Członek  ZNCP –   Paweł Nowak (w-f) 

Członek  ZNCP –   Anna Pająk (n-l j. rosyjskiego) 

Członek  ZNCP –   Izabela Ogierman (n-l j. angielskiego) 

Członek  ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) – …….. 

 

Technik  eksploatacji portów i terminali,   333106 

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów 
i ładunków w portach i terminalach – 15 osób, sala 303, 180 min.  
Przewodniczący  ZNCP –    Katarzyna Pietrzyk  (n-l przedmiotów ekonomicznych) 

Członek  ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) -  ……………….. 

 

Technik hotelarstwa, 422402  

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  –  16 osób, sala 309, 150 min. 

Przewodniczący   ZNCP –   Zdzisława Staroń  (przedmioty  logistyczne) 

Członek   ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) -  …….. 

 

Technik obsługi turystycznej,  422103  

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – 28 osób, 150 min. 

Komisje: 

Sala 305 – 14 osób 

Przewodniczący   ZNCP –   Magdalena Dragan  (przedmioty  logistyczne) 

Członek   ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) -  …….. 

Sala 304 – 14 osób 

Przewodniczący   ZNCP –   Agnieszka Zeh-Wypasek (przedmioty  (fototechniczne) 

Członek   ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) -  …….. 

Dyżur w  czasie  trwania  II  zmiany  egzaminu   (obok  auli ):     Natalia Kadlof 

Dyżur w  czasie  trwania  II  zmiany  egzaminu   (obok  sal III piętro ):     Anita Wala  

 

 

09 stycznia  2019  (środa),   egzaminy  typu  „d”  (dokumentacja) 

egzamin  godz.  godz. 16:00, zbiórka godz. 15:30, sala nr 1 , III zmiana. 

 

Technik logistyk, 333107   

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji 

i magazynowania – 6 osób,  120 min. 

Przewodniczący  ZNCP  – Paulina Gaik  (przedmioty hotelarskie) 

Członek  ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) -  ……………. 

 

Dyżur w  czasie  trwania  II  zmiany  egzaminu   (obok  auli ):   Andrzej   Mazur   

https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=A&kod9=32
https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=T&kod9=12
https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=A&kod9=30
https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=A&kod9=30
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14  stycznia  2018 – poniedziałek,  zbiórka  godz. 8:30,  egz. godz. 9:00, egzaminy  typu „dk” 

(dokumentacja  komputerowa),  180 min. 

Fototechnik, 343104 

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu -  8 osób, s. 201, asystent  techniczny:   B. Polak 

Przewodniczący  ZNCP – Małgorzata Herman  (n-l przedmiotów logistycznych) 

Członek  ZNCP   -  A. Herman (n-l w-f) 

Członek  ZNCP   -  K.  Famulska  (n-l  w-f) 

Członek  ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) –……………………….. 

 

Dyżur w  czasie  trwania  I  zmiany  egzaminu   (obok  sali 201):   Tyniecka Urszula 

 

17  stycznia  2019 – czwartek,   zbiórka  godz. 8:30,  egz.  godz. 9:00,  egzaminy  typu „dk” 

(dokumentacja  komputerowa),  180 min. 

Technik ekonomista, 331403 

A.36  Prowadzenie rachunkowości   – 30 osób,  

Komisje: 

s. 205, 15 osób,  asystent  techniczny:  Bartłomiej Polak 

Przewodniczący  ZNCP – Zdzisława Staroń  (n-l  przedmiotów logistycznych) 

Członek  ZNCP   -  Agnieszka Jendykiewicz (n-l geografii) 

Członek  ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) -  ……… 

Komisje: 

s. 204, 15 osób,  asystent  techniczny:  Edyta Adamczyk-Antulis 

Przewodniczący  ZNCP –  Paulina Gaik (n-l  przedmiotów turystycznych) 

Członek  ZNCP   -  Aleksandra Werczyńska-Woźniak (n-l j. angielskiego) 

Członek  ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) -  ……… 

 

Dyżur w  czasie  trwania  I  zmiany  egzaminu   (obok  sali 204 i 205):   Konsek Krzysztof 

 

18  stycznia  2019 – piątek,   zbiórka  godz. 8:30,  egz.  godz. 9:00,  egzaminy  typu „dk” 

(dokumentacja  komputerowa),   180 min. 

Fototechnik, 343104 

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 

Sala 201 (14 osób),   asystent  techniczny:  Bartłomiej Polak 

Przewodniczący  ZNCP –  Magdalena Dragan  (n-l przedmiotów logistycznych) 

Członek  ZNCP   -  Monika Piecha   (n-l matematyki) 

Członek  ZNCP  (osoba zatrudniona w innej szkole) ………………… 

 

Dyżur w  czasie  trwania  I  zmiany  egzaminu   (obok  sali 201):   Agnieszka Tułowiecka 

 

 

 

https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=A&kod9=36
https://serwis.oke.jaworzno.pl/zawody_kwalif_korekta_zgl_lista_II.php?end=311&kodA=A&kod9=25
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Uwaga! 

szczegółowych informacji  udzielają wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Zdający na egzamin pisemny przynoszą : 

 dokument tożsamości  

 przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem 

 Uwaga! na części pisemnej  uczeń może mieć kalkulator prosty 

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą: 

 dokument   tożsamości  

 przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem 

 kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka (wszystkie zawody poza fototechnikiem) 

 


