
Zespoły nadzorujące – egzamin zawodowy oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna)  

Symbol i nazwa 

zawodu 

Symbol i nazwa 

kwalifikacji 

wyodrębnionej w 

zawodzie 

Data i godzina 

egzaminu 
Zespół nadzorujący 

Zdający - 

klasa 

Liczba 

zdających 
Razem Sala 

 

FORMUŁA 2019 

 

333107 

Technik logistyk 

 

SPL.01 

Obsługa magazynów 

 

Model (D) 

09.01.2023 r.  

(poniedziałek) 

godz. 09.00 

Przew.: mgr Ewa Stefanowicz  

Członek: mgr Agnieszka Walichnowska (ZSZ Oleśnica) 

Dyżurny: mgr Ewa Mencel  

 

4 TLa 2 

6 
sala D2 

(sala D9 bud. D) 
4 TLb 3 

4 TLG 1 

311513 

Technik pojazdów 

samochodowych 

 

 

MOT.06 

Organizacja i prowadzenie 

procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

 

Model (D) 

 

09.01.2023 r.  

(poniedziałek) 

godz. 09.00 

Przew.: mgr Joanna Zdulska 

Członek: mgr Teresa Picher (ZSZ Oleśnica) 

Dyżurny: mgr Magdalena Zbies 

 

4 TPG 13 13 
sala A1 

(sala gimnastyczna) 

333107 

Technik logistyk 

 

SPL.04 

Organizacja transportu 

 

Model (D) 

09.01.2023 r.  

(poniedziałek) 

godz. 13.00 

 

Przew.: mgr Dariusz Durzyński 

Członek: mgr Przemysław Durzyński 

Członek: mgr Agnieszka Walichnowska (ZSZ Oleśnica) 

Dyżurny: mgr Ewa Mencel  

 

4 TLG 29 29 
sala A1 

(sala gimnastyczna) 



331403 

Technik 

ekonomista 

 

EKA.05 

Prowadzenie spraw 

kadrowo-płacowych i 

gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych 

 

Model (DK) 

17.01.2023 r. 

(wtorek) 

godz. 08.00 

 

Przew.: mgr Barbara Sowa 

Członek: mgr Anna Kocik (ZSZ Oleśnica) 

Opiekun pracowni: mgr Jacek Pisula 

Dyżurny: mgr Ewa Mencel  

 
4 TEG 

17 

(numery  

od 1 do 17) 

17 
sala D1 

(sala D10 bud. D) 

 

Przew.: mgr Renata Żak 

Członek: mgr Edyta Noczyńska  (ZSZ Oleśnica) 

Opiekun pracowni: mgr Paweł Dudycz 

Dyżurny: mgr Magdalena Zbies 

 

13 

(numery  

od 18 do 30) 

13 
sala B1 

(sala 104 bud. B) 

 

FORMUŁA 2017 

 
 

 

311513 

Technik pojazdów 

samochodowych 

 

 

MG.43 

Organizacja i prowadzenie 

procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

 

Model (D) 

 

09.01.2023 r. 

(poniedziałek) 

godz. 13.00 

Przew.: mgr Elżbieta Kopa 

Członek: mgr Teresa Picher (ZSZ Oleśnica) 

Dyżurny: mgr Ewa Mencel  

absolwent 1 1 
sala D2 

(sala D9 bud. D) 

331403 

Technik 

ekonomista 

 

AU.36 

Prowadzenie rachunkowości 

 

Model (DK) 

16.01.2023 r.  

(poniedziałek) 

godz. 08.00 

 

Przew.: mgr Małgorzata Jaśkiewicz  

Członek: mgr Edyta Noczyńska (ZSZ Oleśnica) 

Opiekun pracowni: mgr Jacek Pisula 

Dyżurny: mgr Ewa Mencel  

 

 

absolwent 2 2 
sala D1 

(sala D10 bud. D) 

 

 

 



UWAGA:  

Na egzamin należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz: 

 zdający kwalifikację EKA.05 powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, 

linijka, temperówka 

 zdający kwalifikacje MOT.06 powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, 

linijka, temperówka  

 zdający kwalifikacje SPL.01 powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, 

linijka, temperówka 

 zdający kwalifikacje SPL.04 powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, 

linijka, temperówka 

 zdający kwalifikacje AU.36 powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka 

 zdający kwalifikacją MG.43 powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, 

linijka, temperówka 

 

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub 

pierwiastków kwadratowych z liczb. 


