
LP Branża
Oznaczenie 

kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji

2 FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych

3 FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

4 FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

11 MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych

13 MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

14 MOD.10.
Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania 

obuwia

15 MOD.11.
Organizacja procesów wytwarzania wyrobów 

odzieżowych

16 MOD.12.
Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania 

wyrobów skórzanych

17 MOD.13.
Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania 

włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

18 MOD.14.
Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania 

wyrobów włókienniczych

22 PGF.04.
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i 

publikacji cyfrowych

23 PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

25 PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

26 PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

branża fryzjersko-

kosmetyczna

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

branża 

przemysłu mody

MOD.01. Wyprawianie skór

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.05. Wytwarzanie obuwia

MOD.08.
Wytwarzanie, konserwacja i renowacja 

rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

branża 

poligraficzna

PGF.01.

PGF.02.

PGF.03.

PGF.06.

branża 

audiowizualna

AUD.02.

MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich

21

MOD.06.
Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

Realizacja procesów drukowania z użyciem 

fleksograficznych form drukowych

Realizacja procesów drukowania z offsetowych form 

drukowych

Realizacja procesów introligatorskich i 

opakowaniowych

MOD.03.

5

6 MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych

24

27

1

8

9

10

12

19

20

7



28 AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin

29 AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin

30 AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

31 AUD.06. Obsługa sceny

32 AUD.07. Realizacja nagłośnień

33 AUD.08. Montaż dźwięku

34 AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

35 EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

36 EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

37 EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

38 EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

40 EKA.06. Wykonywanie prac biurowych

41 EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

42 EKA.08.
Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz 

wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

44 HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

45 HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

46
branża opieki 

zdrowotnej
MED.03.

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie 

chorej i niesamodzielnej

47 SPO.01.
Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie 

niepełnosprawnej

48 SPO.02.
Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie 

starszej

49 SPO.03.
Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie 

podopiecznej

50 SPO.04.
Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających 

rozwój dziecka

51 SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych

52 BPO.02. Ochrona osób i mienia

53 BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych

54 BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek organizacyjnych

branża handlowa

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

branża pomocy 

społecznej

branża ochrony i 

bezpieczeństwa 

osób i mienia

branża 

audiowizualna

branża 

ekonomiczno-

administracyjna
EKA.05.39

43



Nazwa zawodu w którym 

wyodrębniono kwalifikację

Fryzjer

Technik usług fryzjerskich

Pracownik pomocniczy fryzjera

Technik usług fryzjerskich

Technik usług kosmetycznych

Garbarz skór

Technik garbarz

Kaletnik

Technik technologii wyrobów 

skórzanych

Krawiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Technik przemysłu mody

Kuśnierz

Technik technologii wyrobów 

skórzanych

Obuwnik

Technik obuwnik

Operator maszyn w przemyśle 

włókienniczym

Technik włókiennik

Pracownik pomocniczy krawca

Rękodzielnik wyrobów 

włókienniczych

Technik włókienniczych wyrobów 

dekoracyjnych

Technik garbarz

Technik obuwnik

Technik przemysłu mody

Technik technologii wyrobów 

skórzanych

Technik włókienniczych wyrobów 

dekoracyjnych

Technik włókiennik

Drukarz fleksograficzny

Technik procesów drukowania

Drukarz offsetowy

Technik procesów drukowania

Operator procesów introligatorskich

Technik procesów introligatorskich

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik procesów introligatorskich

Technik procesów drukowania

Technik reklamy

Technik reklamy

Fotograf

Technik fotografii i multimediów



Technik budowy i strojenia 

fortepianów i pianin

Technik budowy i strojenia 

fortepianów i pianin

Technik fotografii i multimediów

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagrań

Technik realizacji nagrań

Technik administracji

Technik archiwista

Technik archiwista

Technik ekonomista

Technik ekonomista  

Technik rachunkowości

Technik prac biurowych

Technik rachunkowości

Technik usług pocztowych i 

finansowych

Sprzedawca

Technik handlowiec

Technik księgarstwa

Technik handlowiec

Technik księgarstwa

Opiekun medyczny

Asystent osoby niepełnosprawnej

Opiekun osoby starszej

Opiekun w domu pomocy 

społecznej

Opiekunka dziecięca

Opiekunka środowiskowa

Technik ochrony fizycznej osoób i 

mienia

Technik pożarnictwa

Technik pożarnictwa



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


