
Zawody i kwalifikacje zawodowe 

 

betoniarz-zbrojarz 711402 
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 

 

elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 
MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 

 

elektryk 741103 
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

 

fryzjer 514101 
FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich 
 

kierowca mechanik 832201 
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego 
 

kucharz 512001 
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 

 

mechanik pojazdów samochodowych 723103 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

 

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

 

lakiernik samochodowy 713203 
MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 

 

rolnik 613003 
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 

 

sprzedawca 522301 
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 

 

stolarz 752205 
DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 
 

technik architektury krajobrazu 314202 
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 

 

technik ekonomista 331403 
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

technik hotelarstwa 422402 
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

HGT.06. Realizacja usług w recepcji 



technik informatyk 351203 
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

 

technik logistyk 333107 
SPL.01. Obsługa magazynów 

SPL.04. Organizacja transportu 

 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 

 

technik mechatronik 311410 
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 

 

technik pojazdów samochodowych 311513 
(elektromechanik) 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 

samochodowych 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

(mechanik) 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

technik usług fryzjerskich 514105 
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 

 

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 


