
Denisiuk   Natalia 2g Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dudek   Diana 2g Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Fraszczyk   Karolina 2g Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grala   Martyna 2g Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Gromek   Damian 2g Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janus   Mateusz 2g Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Kowalczyk   Anna 2g Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kozłowska   Zuzanna 2g Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Krupa   Oskar 2g Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michalska   Klaudia 2g Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Nowicka   Wiktoria 2g Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popowski   Paweł 2g Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Rykała   Izabela 2g Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sitarek   Weronika 2g Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Tomczyk   Marta 2g Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tracz   Łukasz 2g Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Trębska   Paulina 2g Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdanowska   Julia 2g Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Biernat   Zuzanna 2f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Błażejczyk   Weronika 2f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Ceroń   Michalina 2f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Górecki   Dawid 2f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Jasiński   Dawid 2f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okraszewska   Natalia 2f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Otocka   Julia 2f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pryk   Jakub 2f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Różycka   Karolina 2f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stępniak   Weronika 2f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Szeląg   Michał 2f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szochner   Agata 2f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki tak 

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Świderek   Bartłomiej 2f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Białkowska   Karolina 1fg Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Czajka   Marta 1fg Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Farej   Karolina 1fg Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Łukasiewicz   Joanna 1fg Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meszka   Agata 1fg Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Michalska   Wiktoria 1fg Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mokrzycki   Kamil 1fg Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Popek   Tomasz 1fg Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ablewska   Helena 1f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Graszka   Karolina 1f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Himmel   Aleksandra 1f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Jędrzejczak   Zuzanna 1f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalisiak   Wiktoria 1f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Klepaczka   Oliwia 1f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista) tak 

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marat   Kamila 1f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Mularczyk   Wiktoria 1f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pąśko   Michalina 1f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Siejkowska   Julia 1f Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trębska   Katarzyna 1f Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie tak 

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Białecki   Kacper 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Białkowski   Stanisław 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Dobrowolski   Hubert 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dziąg   Viktoria 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR tak 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Filutowska   Adrianna 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gębska   Natalia 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Góral   Joanna 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów ) tak 

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gronowska   Agata 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów) tak 

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Janowski   Piotr 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR tak 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janus   Amelia 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Jarzyna   Michał 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR tak 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów ) tak 

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karalus   Marcel 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Kazanowski   Kacper 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kijo   Martyna 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR tak 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Kliminowska   Katarzyna 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maćkowska   Dorota 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR tak 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów) tak 

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Marcinkowska   Karolina 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Myszka   Monika 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Nagórska   Karolina 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niedźwiadek   Michalina 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR tak 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Pająk   Paweł 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pąśko   Rafał 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR tak 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów) tak 

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Pilarska   Aleksandra 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów ) tak 

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stolarczyk   Daria 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR tak 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów) tak 

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Szymański   Mateusz 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Topolska   Weronika 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR tak 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Trębska   Julia 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zając   Amelia 2L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR tak 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego tak 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Zieliński   Jakub 2L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych tak 

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adasiak   Aleksandra 1LG Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Antosik   Julia 1LG Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bolimowska   Zuzanna 1LG Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów) tak 

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Chruślińska   Zuzanna 1LG Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów ) tak 

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grochala   Ewa 1LG Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów) tak 

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Kowalska   Jowita 1LG Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kwiatos   Kacper 1LG Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów) tak 

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Rydzoń   Dominik 1LG Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andzelak   Łukasz 1L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Karalus   Mikołaj 1L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krawczyk   Patrycja 1L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Otocka   Kamila 1L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów ) tak 

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pękosz   Maciej 1L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Sieligowski   Szymon 1L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stachecki   Piotr 1L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży   

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Szewczyk   Maja 1L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Topolski   Filip 1L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych tak 

Kasjer złotowo-walutowy tak 

Kurs Płatnik tak 

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych tak 

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron tak 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową? tak 

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL tak 

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów) tak 

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów) tak 

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Trębska   Aleksandra 1L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urbanek   Jakub 1L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) tak 

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Wójcik   Zuzanna 1L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej tak 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów )  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wysocki   Szymon 1L Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO tak 

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?   

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy  

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów)  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów)  

English for Tourism (tech. hotelarstw)  



Zjawińska   Wiktoria 1L Przyznane 

miejsce  

  Staż uczniowski tak 

Kurs Księgowość w małej firmie  

Kurs Obsługa kas fiskalnych  

Kasjer złotowo-walutowy  

Kurs Płatnik  

Kurs Event manager tak 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych  

Obsługa wózków widłowych  

Obsługa naziemna statków powietrznych  

Transport towarów niebezpiecznych ADR  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO  

Animator czasu wolnego  

Udzielanie informacji turystycznej  

Obsługa kelnerska  

Kształtowanie wizerunku w branży  tak 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  tak 

Pomysłowe cv i list motywacyjny (e-learning)  

Jak zaplanować karierę zawodową?  

Fakultety z matematyki  

Kurs e-urzędnik ECDL  

Kreatywność w pracy zawodowej  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy tak 

Profit English (tech. ekonomista)  

English in the air (tech.eksp. portów ) tak 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów )  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów )  

English for Tourism (tech. hotelarst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przyznane 

miejsce  

 Staż uczniowski 0 

Kurs Księgowość w małej firmie 0 

Kurs Obsługa kas fiskalnych 0 

Kasjer złotowo-walutowy 0 

Kurs Płatnik 0 

Kurs Event manager 0 

Kurs Obsługi urządzeń biurowych 0 

Obsługa wózków widłowych 0 

Obsługa naziemna statków powietrznych 0 

Transport towarów niebezpiecznych ADR 0 

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO 0 

Animator czasu wolnego 0 

Udzielanie informacji turystycznej 0 

Obsługa kelnerska 0 

Kształtowanie wizerunku w branży  0 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego 0 

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron 0 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  0 

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) 0 

Jak zaplanować karierę zawodową? 0 

Fakultety z matematyki 0 

Kurs e-urzędnik ECDL 0 

Kreatywność w pracy zawodowej 0 

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy 0 

Profit English (tech. ekonomista) 0 

English in the air (tech.eksp. portów ) 0 

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów) 0 

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów) 0 

English for Tourism (tech. hotelarstw) 0 

 


