
Informacja o Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach 
w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR). 

 

                                                                      
 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach to dwa budynki. Budynek 
główny położony jest w Gorlicach przy ulicy 11 Listopada 43.  
 

 

 

 

 

 

Zdjęcie przedstawia budynek główny 
placówki w Gorlicach  
 
 
 
 
 
Drugi budynek znajduje się w Bieczu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 11.  
 
W budynku głównym placówki urzęduje Dyrektor Centrum - Adam Tarsa.  
 
W Centrum odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów branżowych 
szkół i techników. Centrum organizuje również egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie, kursy i szkolenia. Zajęcia w Centrum realizują 
uczniowie uczący się w zawodach mechanicznych, elektrycznych, 
samochodowych i fryzjerskich, czyli przede wszystkim poniższe zawody: 
 

• technik mechanik, 

• technik spawalnictwa, 

• technik elektryk, 

• technik mechatronik, 

• technik pojazdów samochodowych, 

• technik usług fryzjerskich, 

• operator obrabiarek skrawających, 

• elektryk, 

• mechanik pojazdów samochodowych, 

• kierowca mechanik, 

• fryzjer. 



Zajęcia prowadzone są przez bardzo dobrych nauczycieli. W Centrum 
znajduje się prawie 30 pracowni wyposażonych w bardzo nowoczesny 
sprzęt. 
 
Centrum otwierane jest o godzinie 7.00 i zamykane o godzinie 15.00. 
W tych godzinach możesz przyjść i załatwić swoją sprawę. Podejdź do 
sekretariatu na 1 piętrze. Powiedz, jaką sprawę chcesz załatwić - 
dowiesz się, co masz dalej robić.  
Jeśli chcesz spotkać się z nauczycielem, musisz przyjść w czasie, kiedy 
pełni on dyżur. Informację o dyżurach nauczycieli uzyskasz w 
sekretariacie placówki oraz pod numerem telefonu 18 353 56 10.  
 
Harmonogram dyżurów nauczycieli jest również wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Centrum.    
 
Jeśli masz problemy z chodzeniem i chcesz przyjechać autem, 
na parkingu przy budynku jest miejsce do zaparkowania. 
Miejsce to jest oznaczone niebieską kopertą.  
 
 
Jeśli chcesz załatwić sprawę w Centrum, możesz również: 
 

• napisać pismo i wysłać je na adres Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Gorlicach, ulica 11 Listopada 43, 38–300 
Gorlice 

• napisać wiadomość i przesłać na adres e-mailowy 
sekretariat@ckz.gorlice.pl 

• zadzwonić pod numer 18 353 56 10 

• wysłać faks pod numer 18 353 76 09 
 
 
Możesz również poprosić o pomoc zdalnego tłumacza języka migowego 
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach, w budynku przy 
ul. Bieckiej 3. Aby skorzystać z tej możliwości, umów się wcześniej na 
wizytę. 
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