
liczba 

modułów
liczba modułów ogółem

1 fryzjer 

2 technik usług fryzjerskich 

2 kosmetyka 3 technik usług kosmetycznych 1

4 operator urządzeń przemysłu chemicznego 

5 technik technologii chemicznej 

6 technik analityk 

4 papiernictwo 7 technik papiernictwa 1

8 operator urządzeń przemysłu szklarskiego 

9 technik technologii szkła 

10 operator urządzeń przemysłu ceramicznego 

11 technik technologii ceramicznej (technik ceramik)

12 fotograf

13 fototechnik (technik fotografii i multimediów)

14
technik cyfrowych procesów graficznych (technik grafiki i fotograrii 

cyfrowej)

15 introligator 

16 drukarz 

17 technik procesów introligatorskich 

18 technik procesów drukowania 

9 tapicerstwo 19 tapicer  1

20 stolarz 

21 technik technologii drewna 

22 mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej

11 wikliniarstwo 23 koszykarz-plecionkarz 1

24 sprzedawca 

25 technik księgarstwa 

26 technik handlowiec 

13 reklama 27 technik organizacji reklamy 1

28 technik usług pocztowych i finansowych 

29 technik ekonomista 

30 technik rachunkowości 

31 technik prac biurowych 

32 technik administracji 

16 archiwistyka 33 technik archiwista 1

34 technik eksploatacji portów i terminali 

35 technik lotniskowych służb operacyjnych 

36 technik transportu kolejowego 

37 technik transportu drogowego 

38 kierowca mechanik 

19 spedycja 39 technik spedytor 1

40 technik logistyk

41 (magazynier - logistyk)

42 technik nawigator morski 

43 technik rybołówstwa morskiego

44 technik żeglugi śródlądowej 

1

handel12

rachunkowość14

administracja i prace biurowe15

obsługa portów i terminali17 1

1

1

1

1

1

20 logistyka 1

chemiczno-ceramiczno-szklarska

2) A - OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (II)

3) A - OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (III)

5

6

3

przemysł chemiczny3

przemysł szklarski

przemysł ceramiczny

5

6

fotografia7

poligrafia

stolarstwo10

transport18

żegluga sródlądowa i morska21

branża

2

2

5

5

4

nazwa zawodu wchodzącego w skład modułu

(w nawiasach podano nazwy zawodów, które będą funkcjonowały od 

01.09.2017 r.) 

poligraficzno-fotograficzna

ekonomiczno-administracyjno-biurowa

transportowo-spedycyjno-logistyczna

1

1) A - OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (I)

mazwa modułu

1 fryzjerstwo 1

1

1

1

1

8

fryzjersko-kosmetyczna

drzewno-meblarska

2

4
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3

1



45 garbarz skór 

46 technik garbarz 

47 kaletnik 

48 kuśnierz 

49 technik technologii wyrobów skórzanych  

50 obuwnik 

51 technik obuwnik 

52 krawiec 

53 technik przemysłu mody 

54 operator maszyn w przemyśle włókienniczym 

55 technik włókiennik 

56 rękodzielnik wyrobów włókienniczych 

57 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 

58 blacharz izolacji przemysłowych

59 monter izolacji przemysłowych

60 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1

61 (technik robót wykończeniowych w budownictwie)

62 betoniarz-zbrojarz

63 monter izolacji budowlanych

64 murarz-tynkarz

65 monter konstrukcji budowlanych

66 technik budownictwa

30 dekarstwo 67 dekarz 1

31 ciesielstwo 68 cieśla 1

69 kamieniarz

70 technik renowacji elementów architektury

33 kominiarstwo 71 kominiarz 1

34 zduństwo 72 zdun 1

35 geodezja 73 technik geodeta 1

74
mechanik maszyn i urządzeń drogowych (operator maszyn i 

urządzeń do robót ziemnych i drogowych)

75 technik drogownictwa (technik budowy dróg)

76 monter nawierzchni kolejowej

77
technik dróg i mostów kolejowych (technik dróg kolejowych i 

obiektów inżynieryjnych)

78 monter budownictwa wodnego

79 technik budownictwa wodnego

80 technik inżynierii środowiska i melioracji

81
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (monter sieci i 

instalacji sanitarnych)

82 technik urządzeń sanitarnych (technik inżynierii sanitarnej)

40 gazownictwo 83 technik gazownictwa 1

drogownictwo36

infrastruktura kolejowa37

budownictwo wodne i melioracja38

urządzenia sanitarne39

1

1

1

1

włókiennictwo26

1

1

izolacje przemysłowe27

prace budowlane29

kamieniarstwo32

1

1

1

28 prace wykończeniowe

25

garbarstwo22

przemysł skórzany23

obuwnictwo24

1

1

1

4) B - BUDOWLANY

przemysł odzieżowy

3

budowlana

10 drogowa i inżynieryjno-instalacyjna

7 skórzano-obuwnicza

włókienniczo-odzieżowa8 2

8

6

9



84 technik energetyk

85 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

86 elektromechanik

87 elektryk

88 technik elektryk

89 monter-elektronik (elektronik)

90 technik elektronik

91 technik elektroniki i informatyki medycznej

92 monter mechatronik (mechatronik)

93 technik mechatronik

45 chłodnictwo i klimatyzacja 94 technik chłodnictwa i klimatyzacji 1

46 transport bliski 95 technik urządzeń dźwigowych 1

96 technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 

97 technik elektroenergetyk transportu szynowego

98 monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

99 technik telekomunikacji

100 technik informatyk

101 technik teleinformatyk

102 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

103 technik tyfloinformatyk

104 technik budowy fortepianów i pianin

105 stroiciel fortepianów i pianin

51 produkcja filmowa i telewizyjna 106 asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 1

107 technik realizacji nagrań i nagłośnień

108 technik realizacji dźwięku 

109 mechanik precyzyjny

110 mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 

111 technik automatyk

54 zegarmistrzostwo 112 zegarmistrz 1

55 jubilerstwo 113 złotnik-jubiler 1

114 optyk-mechanik

115 technik optyk

57 blacharstwo 116 blacharz 1

58 kowalstwo 117 kowal 1

118 mechanik-monter maszyn i urządzeń

119 operator obrabiarek skrawających

120 ślusarz

121 technik mechanik 

122 monter systemów rurociągowych

123 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

124 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

125
monter kadłubów okrętowych (monter kadłubów jednostek 

pływających)

126
technik budownictwa okrętowego (technik budowy jednostek 

pływających)

127 technik mechanik okrętowy

128 technik mechanik lotniczy

129 technik awionik

63 przetwórstwo tworzyw sztucznych 130 operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 1

64 szkutnictwo 131 szkutnik 1

132 blacharz samochodowy 

133 lakiernik

134 elektromechanik pojazdów samochodowych

135 mechanik pojazdów samochodowych

136 technik pojazdów samochodowych

137 mechanik motocyklowy

1

1

7) G - GÓRNICZO-HUTNICZY

1

mechanizacja rolnictwa

okrętownictwo

mechanika lotnicza i awionika

60

61

62

1

1

1

ślusarstwo i mechanika59

1

telekomunikacja48 1

informatyka49 1

50 budowa i strojenie fortepianów i pianin

realizacja dźwięku i nagrań52

1

1

optyka56

1

1

1

1

1

elektryka

mechanika precyzyjna i automatyka przemysłowa53 1

energetyka41

6) M - MECHANICZNY

5) E - ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY ORAZ S - ARTYSTYCZNY

elektronika

mechatronika

obsługa transportu kolejowego

42

43

44

47

16

blacharstwo i lakiernictwo samochodowe65

diagnostyka i mechanika pojazdowa66

14 mechaniczna - mechanika precyzyjna

motoryzacyjna

4

8

2

7

2

3artystyczna13

teleinformatyczna12

elektryczno-elektroniczna i energetyczna11

mechaniczna - budowa maszyn, obróbka metali i 

tworzyw sztucznych
15



138 wiertacz

139 technik wiertnik

140 górnik eksploatacji otworowej

141 technik górnictwa otworowego

69 przeróbka kopalin stałych 142 technik przeróbki kopalin stałych 1

143 górnik eksploatacji podziemnej

144 technik górnictwa podziemnego

145 górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

146 technik górnictwa odkrywkowego

148 technik hutnik

149 operator maszyn i urządzeń odlewniczych

150 technik odlewnik

151 modelarz odlewniczy

152 florysta

153 ogrodnik 

154 technik ogrodnik

155 technik architektury krajobrazu

156 technik ochrony środowiska

157 technik geolog

158 operator maszyn leśnych

159 technik leśnik

160 pszczelarz

161 technik pszczelarz

162 rybak śródlądowy

163 technik rybactwa śródlądowego

164 technik hodowca koni

165 jeździec

80 weterynaria 166 technik weterynarii 1

167 rolnik 

168 technik agrobiznesu

169 technik rolnik

170 kelner

171 kucharz

172 technik żywienia i usług gastronomicznych

173 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

174 technik hotelarstwa

175 technik turystyki wiejskiej

176 technik obsługi turystycznej

177 operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

178 technik technologii żywności 

179 technik przetwórstwa mleczarskiego

180 przetwórca ryb

181 wędliniarz

182 piekarz

183 cukiernik

przemysł spozywczy

cukiernictwo i piekarnictwo

85

86

1

1

gastronomia82

hotelarstwo83

turystyka84

1

1

1

rolnictwo81

77

78

79

1

1

1

1

pszczelarstwo

rybactwo śródlądowe

hodowla koni

1

1

ogrodnictwo i architektura krajobrazu

geologia i ochrona środowiska

leśnictwo

74

75

76

1

1

1

operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn 

i urządzeń do obróbki plastycznej (operator maszyn i urządzeń 

hutniczych)

147

8) R - ROLNICZO-LEŚNY

wiertnictwo

górnictwo otworowe

górnictwo podziemne

górnictwo odkrywkowe

67

68

70

71

1

1

1

1

9) T - TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY

rolno-hodowlana

21

22

hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

spożywcza

hutnictwo i metalurgia72

odlewnictwo73

20

5

2

3

2

3

5

górniczo-wiertnicza

hutniczo-odlewnicza

17

18

leśno-ogrodnicza19



87 sterylizacja medyczna 184 technik sterylizacji medycznej 1

185 higienistka stomatologiczna

186 asystentka stomatologiczna

89 technika dentystyczna 187 technik dentystyczny 1

90 opieka medyczna 188 opiekun medyczny 1

91 ortoptyka 189 ortoptystka 1

92 protetyka słuchu 190 protetyk słuchu 1

93 elektroradiologia 191 technik elektroradiolog 1

192 technik farmaceutyczny

94 technika masażu 193 technik masażysta 1

95 technika ortopedyczna 194 technik ortopeda 1

96 terapia zajęciowa 195 terapeuta zajęciowy 1

196 opiekunka dziecięca

197 opiekunka środowiskowa

198 opiekun w domu pomocy społecznej

199 opiekun osoby starszej

200 asystent osoby niepełnosprawnej

98 BHP 201 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1

99 ochrona osób i mienia 202 technik ochrony fizycznej osób i mienia 1

100 pożarnictwo 203 technik pożarnictwa 1

100 100

pomoc stomatologiczna88

pomoc społeczna97 1

1

ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

23 ochrony zdrowia

25

pomocy społecznej24

10) Z - MEDYCZNO-SPOŁECZNY

1

10

3


