
INFORMACJE O WYBRANYCH ZAWODACH 
Magazynier – logistyk [symbol cyfrowy zawodu: 432106] 
Zawód magazynier - logistyk umożliwia zdobycie kwalifikacji z zakresu obsługi różnych 
magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Zawód ten 
pozwala zdobyć wiedzę z obsługi programów komputerowych, które są stosowane w pracy 
biurowej oraz w pracy magazynu, a także korzystania z narzędzi do znakowania, pakowania 
i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.  
Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka należy przyjmowanie towarów do magazynu, 
uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej 
dokumentacji; wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; 
rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, 
zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą; prawidłowe oznakowanie 
składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz 
terminów zwrotu opakowań; utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności 
dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
ppoż.; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub 
metodami tradycyjnymi; czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo-
odbiorczych; wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów; 
uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ 
nadwyżek ilościowych; ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary  
i środki; nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie. Miejscami pracy magazyniera-
logistyka są różne typy magazynów, które znajdują się w firmach logistycznych, produkcyjnych, 
handlowych. To także różne sklepy, hurtownie oraz centra logistyczne. 
 
Operator obrabiarek skrawających [symbol cyfrowy zawodu: 722307] 
Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne               
i automatyczne obrabiarki skrawające. Wytwarza produkty na tokarkach lub frezarkach 
sterowanych numerycznie. 
Do zadań operatora obrabiarek skrawających należy:  

 ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających; 
 wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek; 
 naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i przyrządów;  
 obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej 

obróbki. 
Operator obrabiarek skrawających może podjąć pracę:  

 w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem; 
 w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń; 
 prowadząc własną działalność gospodarczą. 

 
Elektromechanik [symbol cyfrowy zawodu: 741201] 
Elektromechanik to osoba zajmująca się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą 
urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników 
elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, 
odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje on instalacje przełączające te urządzenia pod 
wysokie napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą. 
Elektromechanicy otrzymują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia                
i maszyny elektryczne lub w sektorze oferującym usługi serwisowe i naprawcze. Mogą również 
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otworzyć własny warsztat, co związane jest z koniecznością założenia własnej działalności 
gospodarczej. Elektromechanik pracuje również przy projektowaniu i budowie linii 
technologicznych w zakładach przemysłowych. 
 
Mechanik - monter maszyn i urządzeń [symbol cyfrowy zawodu: 723310] 
Zawód ten należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Zakres zadań 
zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje 
m.in. 

 wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, 
 instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń, 
 wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn, 
 przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych 

maszyn i urządzeń, 
 ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań 

diagnostycznych, 
 wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn                           

i urządzeń, 
 naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych, 
 kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według 

żądanych parametrów eksploatacyjnych, 
 sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn                      

i urządzeń. 
Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują 
zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, 
przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, 
zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. 

 
 
Ślusarz [symbol cyfrowy zawodu: 722204] 
Zawód ten jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką, ze 
zdolnościami manualnymi, mających pragnienie tworzenia od podstaw do samego końca 
skomplikowanych technicznie przedmiotów, mających wyobraźnię przestrzenną, potrafiących 
działać zadaniowo, samodzielnie i zespołowo. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie 
jest przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych: 

 wykonywania elementów maszyn i urządzeń metodą obróbki ręcznej i maszynowej, 
 naprawiania elementów maszyn i urządzeń, 
 wykonywania połączeń, 
 konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 

Osoby posiadająca dyplom ukończenia szkoły w zawodzie ślusarz mogą znaleźć zatrudnienie 
na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, 
jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń. Ślusarze pracują przeważnie                       
w przemyśle (przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwa 
obsługowo-naprawczych), lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, 
rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Ze względu na wszechstronne 
przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym 
umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. 
 



Elektryk [symbol cyfrowy zawodu: 741103] 
To zawód, w którym uwzględnia się obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie 
elektroenergetyki. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności 
wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci 
energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. 
Do głównych zadań zawodowych elektryka należy: 

 montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie 
dokumentacji technicznej, 

 wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji 
technicznej, 

 ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na 
podstawie pomiarów, 

 montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń 
elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, 

 montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej na 
podstawie dokumentacji technicznej, 

 wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 
Osoby posiadające dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach 
produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych, jako monterzy i konserwatorzy instalacji, 
maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach   
a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. 
Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.  
 
Blacharz samochodowy [symbol cyfrowy zawodu: 721306] 
W obecnych czasach zawód obejmuje zakres mechaniki nadwozia, ponieważ w aktualnie 
budowanych pojazdach udział elementów metalowych zaczyna maleć na rzecz elementów 
z tworzyw sztucznych oraz struktur kompozytowych. Do głównych zadań zawodowych 
blacharza samochodowego należy ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, 
diagnostyka, naprawa i konserwacja nadwozi pojazdów samochodowych. 
Typowymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego są: 

 ocena, określenie stopnia zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi 
pojazdów samochodowych; 

 planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy 
nadwozi pojazdów samochodowych; 

 dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie zabezpieczeń 
antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych; 

 montaż nadwozi na liniach produkcyjnych; 
 kontrola jakości stanu nadwozia po naprawie; 
 wykonywanie prototypowych części nadwozia ręcznie lub na maszynach do obróbki 

plastycznej; 
 montaż i naprawa elementów nadwozia z zastosowaniem takich urządzeń, jak: spotter 

blacharski, spawarka MIG/MAG, lutospawarka, zgrzewarka, urządzenie do cięcia 
plazmą itp. 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi 
prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w salonach 
samochodowych i stacjach obsługi, zakładach produkcyjnych i naprawczych, 



przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz hurtowniach i sklepach części 
zamiennych. 
 
Mechanik pojazdów samochodowych [symbol cyfrowy zawodu: 723103] 
Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój rynku motoryzacyjnego. 
Pojawiły się ogromne ilości wysokiej klasy samochodów, których eksploatacja i naprawa 
wymaga nowych umiejętności i fachowej wiedzy. 
Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się dobrej znajomości budowy pojazdów 
oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów. 
Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych należy: 

 wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach 
samochodowych, 

 diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych, 

 wykonywanie napraw pojazdów samochodowych. 
Typowymi pracami wykonywanymi przez mechanika pojazdów samochodowych są: 

 przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy, 
 ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz 

sposobów napraw, 
 wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
 demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz 

ich weryfikacja, 
 wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 
 dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów 

eksploatacyjnych, 
 zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych 

przeznaczonych do utylizacji, 
 przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po 

naprawie, 
 sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych                           

i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych, 
 przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych, 
 wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy                               

i konserwacji pojazdów samochodowych, 
 prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw, 
 posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych, 
 stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych. 
 organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska. 

Mechanik pojazdów samochodowych może być zatrudniony, m.in.: w warsztatach i serwisach 
samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny 
serwis, w przemyśle motoryzacyjnym przy produkcji samochodów, jak i jego podzespołów,                 
a także może otworzyć swój własny warsztat. 
 
 



Lakiernik samochodowy [symbol cyfrowy zawodu: 713203] 
To zawód o charakterze usługowym. Podstawowe zadania osoby wykonującej ten zawód to 
przede wszystkim: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, 
przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, 
renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych. 
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w salonach 
samochodowych, stacjach obsługi pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego 
oraz zakładach produkcyjnych i naprawczych. 
 
Fryzjer [symbol cyfrowy zawodu: 514101] 
Zawód fryzjera należy do branży rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Doskonalenie i 

wdrażanie nowych technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik 

pracy sprawiają, że umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za postępującym 

rozwojem w tej dziedzinie. Dlatego też tak ważne jest nieprzerwane pogłębianie wiedzy 

teoretycznej i wykorzystywanie jej w praktyce. Nieodzownym elementem zawodu jest 

wykorzystywanie umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych w profesjonalny 

sposób. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności artystyczne, 

manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak i również wysoka kultura osobista.  Miejscem 

pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale również  teatry, plany filmowe, 

telewizja, studia fotograficzne.  

 

Stolarz [symbol cyfrowy zawodu: 752205] 

Stolarz to zawód z wielowiekową tradycją. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest 
przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych: 

 wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;  

 wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych                             
w stolarstwie;  

 wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów 
drewnopochodnych. 

Celem pracy stolarza jest wykonywanie i konserwacja przedmiotów drewnianych lub 
drewnopodobnych takich jak: meble, elementy stolarki budowlanej, skrzynie, trumny, 
instrumenty muzyczne, wyroby dekoracyjne i użytkowe. Do zadań stolarza meblowego należy 
wykonywanie, montowanie i naprawianie mebli stanowiących wyposażenie mieszkań lub 
innych lokali. Stolarz wykonuje je na podstawie gotowej dokumentacji i szkiców lub według 
własnych projektów. Musi umieć doskonale rozpoznawać gatunki drewna i materiałów 
drewnopodobnych oraz odpowiednio dobierać je w zależności od przeznaczenia wyrobu. Musi 
znać właściwości i przeznaczenie naturalnych i chemicznych środków stosowanych                                          
w stolarstwie takich jak: pokosty, lakiery, kleje, bejce, farby. Stolarz powinien posiadać wy-
obraźnię przestrzenną, zdolności manualne i uzdolnienia artystyczne. Absolwent kształcący się 
w tym zawodzie może podjąć pracę w przemyśle meblarskim, zakładach stolarskich,  pracow-
niach konserwacji zabytków, może prowadzić własną działalność gospodarczą. 
 
 



Murarz-tynkarz [symbol cyfrowy zawodu: 711204] 

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, 
gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich 
(wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, 
układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie. 
Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania: 

 zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, 
 murowanych konstrukcji budowlanych, 
 tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 
 remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych. 

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych           
zakładach remontowo–budowlanych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą. 

 

Dekarz [symbol cyfrowy zawodu: 712101] 

Dekarz to jeden z zawodów dla których prognozowane jest największe zapotrzebowanie na 
polskim rynku pracy. 
Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do: 

 wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień 
połaci dachowych;  

 wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do 
pozyskiwania energii odnawialnej;  

 wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich                                       
i blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnień połaci dachowych.  

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w zakładach ogólnobudowlanych i firmach dekarskich, 
w zakładach produkcji pokryć dachowych i składach budowlanych, może prowadzić własną 
działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu robót dekarskich. 
 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie [symbol cyfrowy zawodu: 

712905] 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach 
budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty 
posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek 
działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych,                            
a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie 
obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego 
rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie 
posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, 
wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty 
okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, 
ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, 
tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie 
materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania. Absolwent może uzyskać zatrudnienie                             
w przedsiębiorstwach budowlanych, w firmach remontowo-budowlanych, w spółdzielniach                      
i wspólnotach mieszkaniowych, w firmach zarządzających nieruchomościami                                              



w przedsiębiorstwach produkujących materiały do wykończania wnętrz, może założyć własną 
działalność gospodarczą.  

 

Sprzedawca [symbol cyfrowy zawodu: 522301] 

 
Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich 
gałęzi gospodarki. Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach 
sprzedaży drobnodetalicznej (kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, 
hipermarketach) oraz hurtowej (w magazynach hurtowni). Obsługuje nabywców w handlu 
bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową. Głównym zadaniem 
sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej 
informacji o sprzedawanych towarach. Do jego zadań zawodowych należy również 
przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie. 
Bardzo istotnym elementem pracy sprzedawcy jest dokumentowanie obrotu towarowego, 
wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych oraz rozliczanie i zabezpieczanie utargu. Praca 
w handlu charakteryzuje się stałym kontaktem z klientem oraz koniecznością wykonywania 
różnorodnych czynności w niewielkim odstępie czasu, a nawet jednocześnie (przyjmowanie, 
układanie i pakowanie towarów, udzielanie informacji, wykonywanie czynności obliczeniowo-
rachunkowych itp.). 
 
 
Złotnik-jubiler [symbol cyfrowy zawodu: 731305] 
 
Złotnik-jubiler zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, przeróbką i konserwacją biżuterii oraz 
przedmiotów użytkowych i ozdobnych z metali szlachetnych oraz innych metali i materiałów. 
Rozpoznaje stosowane w złotnictwie i jubilerstwie metale i stopy metali szlachetnych, 
kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne oraz sporządza stopy metali według norm 
określonych w przepisach, tj. o określonych parametrach chemicznych i wymaganych próbach. 
Złotnik-jubiler wykonuje prace związane z wycinaniem elementów z blach oraz nadaniem 
właściwego kształtu wyrobom stosując obróbkę ręczną lub mechaniczną. Do zadań złotnika-
jubilera należy obróbka oraz oprawa kamieni naturalnych i syntetycznych, polegająca na ich 
dopasowywaniu do określonego wyrobu oraz tworzeniu dla nich odpowiedniej oprawy.                       
W ramach prac związanych z naprawą biżuterii złotnik-jubiler dokonuje przeróbek gotowych 
wyrobów, polegających m.in. na powiększeniu lub zmniejszeniu rozmiarów pierścionka czy 
obrączki. Osoba wykonująca zawód złotnika-jubilera powinna odznaczać się dokładnością           
i cierpliwością, kreatywnością, uzdolnieniami artystycznymi, wyobraźnią przestrzenną, 
zdolnościami podejmowania decyzji i twórczego myślenia. Ze względu na konieczność 
wykonywania precyzyjnych czynności i elementów wymagane są uzdolnienia techniczne, 
dobry wzrok, zręczność manualna i czucie dotykowe. 
 
Kierowca – mechanik [symbol cyfrowy zawodu: 832201] 
Zawód kierowca mechanik jest zawodem gwarantującym pracę w dużych przedsiębiorstwach 
polskich i zagranicznych. Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość dalszego rozwoju, 
kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznym oraz międzynarodowe środowisko pracy. 
Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym przewozie osób lub rzeczy. Kierowca 
mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie środka transportu w 
dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia 



awarii środka transportu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą 
technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego 
umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce 
zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem 
usług przewozowych kierowca mechanik sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne 
wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub 
międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz 
innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. 
Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed 
uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub 
kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz 
obsługowo-naprawczych. 
Kierowca mechanik może podjąć pracę w publicznych lub prywatnych firmach 
transportowych, świadczących usługi w transporcie krajowym i zagranicznym związanym                    
z przewozem osób lub towarów; może prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc 
usługi transportowe. 
 
 
Kucharz [symbol cyfrowy zawodu: 512001] 
 
Kucharz zajmuje się przyrządzaniem różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, a nawet ciast                      
i deserów. Jednak wbrew najczęstszym skojarzeniom jego praca nie sprowadza się tylko do 
zapewnienia posiłków. Od kilkunastu lat sztuka kulinarna przeżywa swoisty renesans. Często 
to nie sam lokal, ale konkretny kucharz stanowi magnes przyciągający klientów. 
Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach 
prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą 
sztukę. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do oceniania jakości 
produktów, przechowywania żywności, obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy, 
obsługi sprzętu gastronomicznego, przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych. 
Możliwości zatrudniania:  

 restauracje, kawiarnie, zakłady gastronomiczne, 

 bary szybkiej obsługi, jadłodajnie, gospody, zajazdy, 

 zakłady żywienia zbiorowego: pensjonaty, domy wczasowe, na statkach i promach, 

 kluby i firmy cateringowe, 

 własna działalność gospodarcza. 
 

Cukiernik [symbol cyfrowy zawodu: 751201] 
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, 
tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, 
które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba  
o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad 
zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych 
jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy. W zawodzie tym istotna 
jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. 
Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi 
pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy 
dekorowaniu tworzonych deserów. Absolwent kształcący się w tym zawodzie może podjąć 



pracę, np. w cukierniach, w hotelach; w kawiarniach i restauracjach. Osoby przedsiębiorcze 
mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. 

  

Kamieniarz [symbol cyfrowy zawodu: 711301] 

Zawód kamieniarz jest nieustająco popularny, daje szerokie możliwości zatrudnienia, od 
obróbki kamienia, poprzez montaż wyrobów z kamienia, aż po renowację i konserwację 
kamiennych elementów architektonicznych. Najczęściej kamieniarz kojarzony jest 
z przygotowywaniem nagrobków, począwszy od obróbki kamiennej płyty, zabezpieczeniem jej 
przed działaniem warunków atmosferycznych i nadania ewentualnego połysku. Do zadań 
kamieniarza należy również nanoszenie na płytę napisów oraz montaż gotowego nagrobku 
w miejscu pochówku. Innym rodzajem pracy kamieniarza jest wyrób kostek brukowych, 
krawężników i innych elementów, wykorzystywanych do budowy dróg i chodników. Do zadań 
kamieniarza może należeć wykonywanie napraw i konserwacja kamiennych elementów 
architektonicznych w zabytkowych obiektach budowlanych. Może on również zajmować się 
tworzeniem rzeźb, płaskorzeźb lub fontann przeznaczonych do wnętrz i ogrodów. Absolwent 
kształcący się w tym zawodzie może podjąć pracę, np. w firmach ogólnobudowlanych,                    
w firmach remontowych wykonujących roboty kamieniarskie, w zakładach kamieniarskich. 
Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. 

 
Kelner [symbol cyfrowy zawodu: 513101] 
Podstawowym zajęciem kelnera jest profesjonalna obsługa klientów lokalu od momentu ich 
wejścia, aż do opuszczenia go. Do kelnera należy powitanie gości, wybór stolika, 
przedstawienie menu, udzielenie wszelkich informacji odnośnie serwowanych potraw                       
i napojów, pomoc w wyborze poszczególnych dań, a następnie przyjęcie zamówienia i jego 
odpowiednie zrealizowanie. Kelner musi zadbać o przyniesienie zamówionych potraw                              
i dodatków oraz odpowiednie podanie ich do stołu. Powinien także sprawować ciągły nadzór 
nad klientami i reagować na każde wezwanie, zaś po zakończonym posiłku przedstawia 
rachunek i przyjmuje zapłatę. Ważnym elementem jest również odpowiednie pożegnanie 
klientów i zachęcenie ich do ponownego odwiedzenia tego miejsca.  
Do zadań kelnera należy także przygotowanie lokalu do przyjęcia gości, zadbanie o odpowiedni 
wystrój, dostosowany do okoliczności, nakrywanie do stołu, dbanie o czystość zastawy                             
i sztućców, nadzór nad jakością podawanych potraw i natychmiastowe usuwanie 
niepotrzebnych naczyń ze stołów. W przypadku obsługi przyjęć do kelnera należy roznoszenie 
napojów i przekąsek, czy dbanie o właściwą temperaturę potraw. Kelner jako osoba mająca 
bezpośredni kontakt z klientami, z jednej strony stanowi wizytówkę lokalu, a z drugiej podczas 
rozmów z gośćmi może uzyskiwać informacje dotyczące ich oceny danego miejsca i sugestii, 
mogących polepszyć jakoś oferowanych usług. Absolwent kształcący się w tym zawodzie może 
podjąć pracę,  np. w restauracjach, w kawiarniach, pubach, dyskotekach, w hotelach i firmach 
cateringowych. 

 
Krawiec [symbol cyfrowy zawodu: 753105] 
Krawiec zajmuje się głownie szyciem ubrań. Praca krawca polega na omówieniu z klientem 
projektu, ustaleniu wymiarów, stworzeniu formy, wycięciu na jej podstawie poszczególnych 
elementów stroju z materiału, uszyciu, dokonaniu poprawek po przymiarce, wykończeniu oraz 



przygotowaniu stroju do bezpośredniego użytku. Krawcy mogą pracować w małych lub dużych 
zakładach. Te pierwsze mają charakter usługowy, natomiast drugie produkcyjny, a praca                        
w nich jest podzielona na poszczególne etapy. Ludzie zatrudnieni w poszczególnych działach 
wykonują przydzielone im zadania tzn. kto inny kroi materiał, szyje go, wykańcza                                          
i przygotowuje do użytku. Zawód krawca wymaga dużej wiedzy o właściwościach używanych 
materiałów oraz technikach szycia. Narzędzia i sposób szycia musi być starannie dobrany do 
tkanin, tak aby ich nie zniszczyć. 
 
Piekarz [symbol cyfrowy zawodu: 751204] 
Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów 
pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do 
produkcji pieczywa. Zgodnie z recepturą przygotowuje on ciasto i dodatki. Zanim powstaną 
chleby, bułki, chałki, rogale czy drożdżówki prowadzi proces fermentacji, po którym dzieli 
ciasto na tak zwane kęsy -uformowane muszą jeszcze się rozrosnąć i na końcu trafiają do pieca 
piekarskiego. Gotowe produkty są magazynowane i wysyłane do punktów sprzedaży. 
 
Monter sieci i instalacji sanitarnych [symbol cyfrowy zawodu: 712618] 
Jest to zawód na który jest ogromny popyt na rynku pracy. Do zadań montera sieci i instalacji 
sanitarnych należy:  

 montaż instalacji i urządzeń sanitarnych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, 
centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, przemysłowych, 

 montaż przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych                                  
i kuchniach, 

 definiowanie usuwania przyczyn awarii i niedrożności, 

 wykonywanie prac demontażowych, 

 nadzorowanie eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych, 

 wykonywanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie 
technicznym czynnych instalacji sanitarnych. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony w na stanowiskach montera 
instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, 
wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach 
rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może 
też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową. 


